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CSÜLÖKKÖNYV


154 RECEPT

Esterházy Péter előszavával:

"A SZÍVMAGÁNY ÉS A KONYHA MELEGE"

Egy könyv, amely a sokról és a gazdagságról beszél. A szegénység bőségéről, az eszköztelenség leleményességéről. Egy érett férfi keserű, boldog tudása. A lehetőségek földön járó tudomásulvétele, a lehetetlenségek örök megkísértése, a nehezen lehető megvalósítása. 
Minden ízében magyar könyv ez, mondhatni, a magyar Alföld küldte őt nekünk, a puszta (az, ha nekik az, mi nekünk vigasz és etcetera), a lapály. Magyaron hogy végre ezt is tisztázzuk - nem okvetlenül jót vagy értékest értünk (nevek a szerkesztőségben), hanem valami egyedit, a tudásnak, a tudatlanságnak, a finomságnak, a tahóságnak, műveltségnek és műveletlenségnek, bűznek, szappannak, dezodornak, rendnek, zűrzavarnak, önzésnek, áldozatkészségnek, hisztériának, higgadtságnak, szépnek, rútnak másutt össze nem álló ötvözetét, úgy is mint katyvaszát. E fölfogás szerint magyarnak lenni fantasztikus dolog, már föltéve, hogy az ember magyar, mert ha nem az, akkor nem olyan fantasztikus, vagyis tótnak, mócnak, oláhnak, olasznak lenni szintén igen fantasztikus dolog, vagyis egy fantasztikusság van, a levés, és ennek egy lehetséges és nem is a legkényelmesebb módozata a magyari. 
Ezt a tudást - mely trivialitás, melyet csak az önzés, a demagógia, a született és a szervezett hülyeség, a mucsaiság, a karriervágy, a frusztráltság, a kisebbségi érzés (satöbbi, lásd katyvasz) tud elfedni -, ezt a magától értetődő, egyszerű, nagy tudást bírja e könyv, e kis írások mindegyike nagy erővel sugározza ezt az általános emberi örömöt és tapasztalatot, amely épp itt, ebben a picinke országban képes létrejönni. 
A jó könyv megteremti a jó kérdéseket magamagához. Tanultuk (Kincs tanár úr), na glupüj vaprósz nyet atvéta, genitivus. Rossz kérdésre hallgatnak a könyvek. Aki kiskocsmában homárt akar, pórul jár. És csalódott lesz a gulyásra vágyó a fényes éttermekben. De az előbbi nem a természetesség maga, és utóbbi nem blöff, amiként előbbi nem a nívótlanság, és utóbbi nem az értékek értéke. Egyedül a McDonald'sban nem éri csalódás az embert, mert ott értelmezhetetlen a csalódás, ott ti. nincsen kérdés, amely helyénvaló vagy helyénvalótlan lehetne, a McDonald's az maga a csalódás, ezért működik olyan jól. 
Tőlem semmi nem idegen, ami - állati vagy növényi - az asztalra kerül. Nem szeretném plebejussá föltolni magam, de ami az evést, az evés tágasságát illeti, nem érheti szó a házam elejét. Mert ugyan én dunántúli és katolikus vagyok, és mást eszik a Dunántúl és mást az Alföld, mást a pápista és mást a protestáns, mást és máshogy, de én mindent eszem. 
Eszem, de - fájdalom - nem főzök. Ezért is nagyszerű érzés látnom e lapokon: egy férfi főz. A férfifőzés kicsit más. Nem kompenzálás, de köze van a magányhoz, ahogy az Utószó előrevett két szava már a címben mondja: szívmagány és a konyha melege. Ez nem lelkizés, két lábbal a földön állunk, gyakorlatból beszélünk, tapasztalás és jártasság rejlik a passzusok alján, praxis és mégis szárnyalás, új meg új esély, perspektíva, lehetőség és alkalom: hidegen, melegen, abálva, dán módra, de szerzőnk elvisz Erdélybe, Oroszországba, Berlinbe, pincébe, tepsibe, tárkonyba, Gara módra, Juliska módra, pékné módra, rakott karalábéval, cukkinival, gombamártással, és van csülökfánk, csülökrétes, csülökpaprikás, csülökpörkölt, csülöktokány, van csülöktekercs és csülkös galuska, és van csülkös palacsinta és csülkös pizza és csülkös pogácsa, és van csülkös csusza. És van borjúcsülök, és van báránycsülök. 
Minden van, sugallja Aczél Géza hézagpótló munkája. E sorok írója fejet hajt e nagy debreceni teljesítmény előtt. De nem csak főhajtás vár rám, hanem... A vén Sarudit nem eszem ki a vagyonából, ellentétben Móriczcal, szociálisan érzéketlenek az ízlelőbimbóim, de leeszem én még a szerzőn ezt az előszót. Ha erre gondolok, a leendő Aczél Géza-i csülkökre, akkor, kis túlzással, örülök, hogy itt élek.

ESTERHÁZY PÉTER 

HIDEGTÁLAK, KOCSONYÁK 

Abált csülök 

Hozzávalók: 1 db nagyobb nyers hátsó csülök, 30 g fokhagyma, 10 g fűszerpaprika, 2 db babérlevél, 5 g egész bors, 80 g vöröshagyma, 20 g só, 50 g lilahagyma. 
A csülköt perzseléssel és - a rajta maradt szőrök eltávolítására - kaparással megtisztítjuk, és annyi vízben, amennyi ellepi, feltesszük főni. Hozzáadjuk a fűszereket, a vöröshagymát és a fokhagyma felét. Fedő alatt puhára főzzük. A megfőtt csülköt - amikor csontjáról már majdnem leválik - a főzőléből kivesszük, lecsepegtetjük, aztán még melegen bedörzsöljük a péppé zúzott fokhagymával és a fűszerpaprikával. Hűvös helyen kihűtjük, aztán jégszekrényben fagyasztjuk. A fagyasztott csülköt vékony szeletekre feldaraboljuk, aztán a csontra visszarakjuk - eredeti formájában. Vékony szeletekre vágott lilahagymával, idényben zöldpaprikával és paradicsommal fogyaszthatjuk. 

Almás-tormás csülök

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 200 g savanykás alma, 200 g sárgarépa, 100 g reszelt ecetes torma, 2 db tojássárgája, 10 g törött fehér bors, 30 g só, 0,5 dl olaj. 
A csülköket megtisztítjuk, megmossuk, majd sós hideg vízben feltesszük főni, és fedő alatt puhára főzzük. Amikor megpuhult, a léből kivéve, a csonthoz közelebbi oldalon felvágjuk, a csontot óvatosan kiemeljük, ügyelve arra, hogy szét ne essen. Az ecetes tormába belereszeljük a meghámozott almát, a sárgarépát, a tojássárgákat, megsózzuk, megborsozzuk, majd ezt a tölteléket - arányosan elosztva - a két csülökbe, a csontok helyébe betöltjük. Kötözőzsineggel átkötjük, kiolajozott tűzálló tálba tesszük. Megkenjük a maradék olajjal, és előmelegített, forró sütőben pirosra sütjük. Amikor megsült, a sütőből kivesszük, hagyjuk kihűlni, majd a kötözőzsineget eltávolítva, éles késsel nem túl vékony szeletekre vágjuk. Salátával tálaljuk. 

Csülökkocsonya

Hozzávalók: 2 db füstölt csülök, 200 g vöröshagyma, 200 g sárgarépa, 150 g csemegeuborka, 200 g ecetes gyöngyhagyma, 20 g zselatin, 20 g mustármag, 0,5 dl tárkonyecet, 3 db babérlevél, 5 g egész bors, 3 szál petrezselyemzöld, só, bors. 
A díszítéshez: néhány salátalevél vagy friss babérlevél. 
A csülköt megmossuk, fazékba tesszük, és felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Hozzáadjuk a megtisztított vöröshagymát, a babérlevelet, a szemes borsot és az ecetet. Felforraljuk, majd fedő alatt, kis lángon kb. 2 óra alatt puhára főzzük. A főzési idő lejárta előtt kb. 10 perccel hozzáadjuk a megtisztított sárgarépát is. A csemegeuborkát és az ecetes gyöngyhagymát lecsöpögtetjük, az uborkákat hosszában négyfelé vágjuk. A sárgarépát kivesszük a főzővízből, és hullámos élű késsel felszeleteljük. A csülköt kivesszük a léből, és kihűtjük. Kicsontozzuk, bőrét és zsírját eltávolítjuk, a húst nagyobb darabokra vágjuk. A levet átszűrjük. Kb. 4 deciliternyit kimérünk, és feloldjuk benne a zselatint. (Ha szükséges, a levet kissé megmelegítjük.) Kevés levet egy kb. 30 cm hosszú, téglalap alakú formába öntünk, és a kocsonyát hűtőszekrényben hagyjuk megszilárdulni. Néhány sárgarépakarikát és petrezselyemlevelet a kocsonyarétegre helyezünk, majd ráhalmozzuk a csülökdarabokat, a gyöngyhagymát, a csemegeuborkát és a többi sárgarépát. Felöntjük a maradék lével, és néhány órára a hűtőszekrénybe tesszük. A forma alját rövid időre forró vízbe mártjuk, és a megdermedt kocsonyát salátalevelekkel kibélelt tálra borítjuk. Felszeletelve, rozskenyérrel vagy pirított burgonyával fogyasztjuk. 

Disznósajt

Hozzávalók: 1 db hátsó csülök, 1000 g sertésfej, 500 g sertésbőr, 500 g tokaszalonna, 200 g nyers sertésnyelv, 50 g só, 5 g törött bors, 1 g szegfűbors, 50 g fokhagyma, 1 db sertésgyomor. 
A megtisztított és megmosott húsféléket sózott hideg vízben feltesszük főni, és fedő alatt puhára főzzük. Amikor megpuhult, 2 centiméteres darabokra vágjuk. A megfőtt bőrkét ledaráljuk. Az összevágott húsokat és a ledarált bőrkét tálba tesszük, fűszerezzük, ízlés szerint zúzott fokhagymával ízesítjük, aztán összekeverjük. Az összekevert anyagokat a megmosott sertésgyomorba töltjük, majd a nyílást bevarrjuk. A betöltött gyomrot forrásban lévő vízbe tesszük - ez lehet a húsok főzőleve -, és lassú tűzön megabáljuk. A vízből kivéve, vékony tűvel megszurkáljuk, és két falap közé téve, préseljük, aztán hagyjuk kihűlni. Amennyiben füstölni akarjuk, a főtt és kockára vágott anyagokhoz 2 deciliter nyers sertésvért is keverünk, és kevés pirospaprikával fűszerezzük. 

Füstölt csülök házi savanyúsággal

Hozzávalók: 1 db füstölt hátsó csülök, 100 g vöröshagyma, 200 g ecetes almapaprika, 100 g csalamádé, 100 g sós uborka, 50 g ecetes torma, 50 g lilahagyma, salátalevél a díszítéshez. 
A füstölt csülköt megtisztítjuk, jól megmossuk. Annyi hideg vízben, amennyi ellepi, feltesszük főni, hozzáadva a megtisztított vöröshagymát. Fedővel lefedve, puhára főzzük. Amikor megpuhult, a főzővízből kivéve, lecsurgatjuk, és vágódeszkára helyezve, kihűtjük. Ezután a csontról lefejtjük a húst, éles késsel vékony szeletekre vágjuk, a szeleteket a csontra visszahelyezzük. Salátalevéllel díszített fatálra tesszük. A savanyúságokat, a felszeletelt lilahagymát és a tormát melléhelyezve, hidegen tálaljuk. 

Füstölt csülök préssonka

Hozzávalók: 1 db nagy füstölt hátsó csülök, 50 g kristálycukor. 
A kicsontozott füstölt csülköt a sonkaprésbe oly módon helyezzük, hogy a csülök bőrével a prés alsó felét kibéleljük, majd a színhúsdarabokat erre ráhelyezzük. A maradék bőrrel a tetejét betakarjuk. A présfedelet felhelyezzük és rögzítjük. A prést a kristálycukros főzővízbe tesszük, és kb. 3 órán át lassú tűzön főzzük úgy, hogy a víz a sonkaprést ellepje. Főzés után a présben hagyjuk kihűlni (kb. 5-6 óra). Teljes kihűlés után a sonkaprés megbontható, a sonka deszkára borítható és szeletelhető. 

Kapros kocsonya

Hozzávalók: 2000 g kocsonyahús (csülök, láb, fej, farok, bőrke), 500 g sertéslapocka, 1 dl borecet, 2 dl fehérbor, 1 csomó kapor, 20 g só, 5 g egész bors, 100 g citrom. 
A kocsonyahúst megtisztítjuk, és lehetőleg szilánkmentesen feldaraboljuk. A fehérborral és a borecettel vízben feltesszük főni. Enyhén megsózzuk, hozzáadjuk az egész borsot. (A sózással vigyázzunk, mert a túl sós kocsonya nem alvad meg!) Ha felforrt, a tetejére feljövő habot szűrővel leszedjük. Ezután lassú tűzön 4-5 órán keresztül főzzük. Ha megpuhult a hús, és ha a leve - kicsit kivéve belőle, s hideg helyre téve könnyen dermed, a főzést befejezzük. A húst a csontról leszedjük, majd kihűtjük és felszeleteljük. A kocsonya levét átszűrjük. Nagy puding- vagy őzgerincformát megtöltünk a lével, majd apróra tört jégre vagy mélyhűtőbe helyezzük, és 3-4 milliméteres réteget a formába dermesztünk. A még mindig folyós levet a formából kiöntjük. A megdermedt rétegre meghámozott citromkarikákat és a felszeletelt húsokat tesszük, megszórjuk apróra vágott kaporral, majd a visszamaradt és már kihűlt kocsonyalevet ráöntve, hűtőszekrénybe tesszük, megdermesztjük. Tálaláskor a formát forró vízbe mártjuk, majd előkészített tálra a készítményt kiborítjuk. Éles kést szervírozva hozzá, az asztalnál mindenki tetszése szerinti darabot vághat. Fogyaszthatjuk házi savanyúsággal, majonézzel vagy citrommal. 

Kímélő kocsonya

Hozzávalók: 2000 g kocsonyahús (csülök, köröm, farok, fej, bőrke, fül), 500 g felső pulykacomb, 100 g vöröshagyma, 30 g fokhagyma, 1000 g petrezselyemgyökér, 1 db cseresznyepaprika, 2 g egész bors, 20 g só. 
A kocsonyahúst megtisztítjuk, gondosan megmossuk, kisebb darabokra vágjuk, majd annyi hideg vízben, amennyi ellepi, feltesszük főni. Hozzáadjuk a megtisztított vöröshagymát és fokhagymát, valamint a petrezselyemgyökeret, és enyhén megsózzuk. Az egész borsot és a cseresznyepaprikát teatojásba vagy tüllzacskóba helyezve tesszük a készítményhez. Lassú forralással addig főzzük, amíg a hús a csontokról könnyen le nem válik. A tűzről levéve, a levet kihűtjük, tetejéről a zsírt eltávolítjuk. A csontokról leszedett húst és a zöldségeket a tányérok aljára helyezzük, és a még langyos levet - a tányérokban egyenletesen elosztva - rászűrjük a húsra. Kihűtjük, majd jégszekrénybe téve, megdermesztjük. 

Kocsonya erdélyi módra

Hozzávalók: 2 db nagy csülök, 100 g sárgarépa, 100 g petrezselyemgyökér, 100 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 1 g egész bors, 20 g zselatin, 2 db keményre főzött tojás, 50 g ecetes torma, 50 g ecetes uborka, 20 g só, 1 db tojásfehérje. 
A megtisztított és megmosott húsokat hideg vízben feltesszük főni. Hozzáadjuk a zöldséget, a vöröshagymát, a fokhagymát, az egész borsot, enyhén megsózzuk. Lassú forralással addig főzzük, amíg a hús a csontról le nem válik. A tűzről levéve, kihűtjük. A csontról lefejtett húst nagyobb darabokra vágjuk, tányérba rakjuk a zöldségekkel együtt. Tojáskarikákkal, ecetesuborka-csíkokkal díszítjük. A zselatint felolvasztjuk, a felforralt kocsonyaléhez adjuk. A tojásfehérjét kevés vízzel folyós habbá verjük, és vékony sugárban a forrásban levő léhez keverjük. A tűzről levéve, kissé kihűtve, a levet szűrőruhán keresztül a tányérban levő húsra szűrjük. Kihűtjük, jégszekrényben dermesztjük. Tálaláskor ecetes tormát vagy citromlevet adhatunk hozzá. 

Magyaros kocsonya

Hozzávalók: 2000 g kocsonyahús (csülök, fül, fej, köröm, bőrke), 500 g sertéslapocka, 10 g fokhagyma, 100 g vöröshagyma, 20 g só, 1 g törött bors, 5 g fűszerpaprika, 1 db cseresznyepaprika, 50 g citrom. 
A megtisztított és alaposan megmosott húsokat hideg vízben feltesszük főni. Enyhén megsózzuk. A vöröshagymát megtisztítjuk, karikára vágjuk, a fokhagymát péppé zúzzuk, és hozzáadjuk a húsokhoz, majd megszórjuk a törött borssal és a fűszerpaprikával. Lassú forralással addig főzzük, amíg a hús a csontról könnyen le nem válik. A tűzről levesszük, kissé kihűtjük, majd a főzőléből kivéve, a csontokról a húst leszedjük, aztán darabokra vágjuk, majd tányérokba helyezzük. A kocsonya levét szűrőruhán keresztül lassan rászűrjük a tányérokban elhelyezett húsra, aztán kihűtjük, és jégszekrényben megdermesztjük. Tálaláskor a citrom kifacsart levét adjuk hozzá. 

Majonézes kocsonya

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 500 g sertéslapocka, 100 g sárgarépa, 100 g petrezselyemgyökér, 50 g vöröshagyma, 5 g egész bors, 20 g só, 10 g fokhagyma. 
A majonézmártáshoz: 1 db tojássárgája, 5 dl olaj, 20 g mustár, 15 g porcukor, 50 g citrom, 1 dl tejszín, 20 g zselatin, majonéz. 
A díszítéshez: 2 db keményre főzött tojás, 100 g ecetes uborka. 
A megtisztított és megmosott húsokat hideg vízben feltesszük főni. Hozzáadjuk a megtisztított zöldséget, a vöröshagymát, a fokhagymát, az egész borsot. Lassú forralással addig főzzük, amíg a hús le nem válik a csontról. A tűzről levesszük, kihűtjük, majd a csülköt a léből kivéve, kicsontozzuk és feldaraboljuk - a főtt lapockával együtt. Elkészítjük a majonézmártást. A tojássárgáját elkeverjük a mustárral és kevés citromlével. Ezután először cseppenként, majd vékony sugárban - habverővel, erős keverés közben - hozzáadjuk az olajat. A zselatint, kevés kocsonyalé hozzáadásával, felolvasztjuk, majd - kihűtés után - a kész majonézhez adjuk. A mártást ízesítjük a porcukorral, citromlével és a tejszínnel. A kész mártáshoz hozzákeverjük a darabolt húsokat. Puding- vagy őzgerincformát - a kapros kocsonyánál leírtak szerint - kibélelünk a kocsonya levével, és beletöltjük a majonézzel elkevert húst. Tetejére levet öntünk, majd jégszekrénybe téve, kifagyasztjuk. Tálalása megegyezik a kapros kocsonyánál leírtakkal. 

Rakott csülkös

Hozzávalók: 1 db mellső csülök, 250 g szalonna, 400 g sertéslapocka, 50 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 5 g törött fehér bors, 5 g őrölt mustármag, 20 g porcukor, 20 g zselatin, 30 g pirospaprika, só. 
A kicsontozott csülköt bőrével és a lapockával együtt annyi sós vízben, amennyi ellepi, félpuhára főzzük. Lecsurgatjuk, majd a szalonnával együtt vékony, kicsi kockákra vagdaljuk. Az összes fűszert és a finomra vágott hagymát és fokhagymát belekeverjük fél deciliternyi átszűrt húslébe, majd a kockázott hússal és a szalonnával addig keverjük, amíg a massza fel nem vette a fűszeres levet. Szorosan a présbe nyomkodjuk, és a készüléket lezárjuk. Sós vízben, amennyi éppen ellepi, bő másfél órán keresztül lassan főzzük, de nem szabad forrnia, éppen csak gyöngyözzön. Ezután a készüléket a vízből kiemeljük, és hagyjuk, hogy kihűljön. Ezután a formából a vágódeszkára borítjuk. 

Serpenyős hideg csülök

Hozzávalók: 1 db kisebb csülök, 500 g burgonya, 50 g vöröshagyma, 20 g fűszerpaprika, 0,5 dl olaj, 70 g fokhagyma, 1 db babérlevél, 5 g egész bors, 20 g só. 
A megtisztított és megmosott csülköt sós hideg vízben - az egész borssal és a babérlevéllel - feltesszük főni. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, megfonnyasztjuk benne a megtisztított és finomra vágott vöröshagymát és a péppé zúzott fokhagymát, majd a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát. Vízzel felengedjük és összeforraljuk. A hagymás olajat a csülök főzőlevéhez keverjük, s a húst puhára főzzük. Amíg a csülök fő, a burgonyát meghámozzuk, hasábokra vágjuk. A megfőtt csülköt kicsontozzuk, a zsírosabb részeket eltávolítjuk, majd a húst vékony csíkokra vágjuk, aztán visszatesszük a lébe. Hozzáadjuk a burgonyát, majd addig főzzük, amíg az is meg nem puhul. Amikor kész, kihűtjük, a zsírt a tetejéről eltávolítjuk, majd hűtőben tovább hűtjük. 

Sonkabomba

Hozzávalók: 1 db hátsó füstölt csülök, 20 g zselatin, 3 dl tejszín. 
A díszítéshez: 3 db főtt tojás, salátalevél, olajbogyó, piros színű zöldpaprika, petrezselyemzöld. 
A csülköt egy éjszaka hideg vízben áztatjuk, másnap kuktában 45 percig főzzük. A főzőléből kivéve kissé hűlni hagyjuk, majd lebőrözzük és kicsontozzuk. A csülökhúst kétszer megdaráljuk, és előkészítjük a többi alapanyagot. Egy deci vízben elkeverjük a zselatint, 3-4 percig kevergetve főzzük, majd langyosra hűtjük. A kemény habbá vert tejszínhez hozzáadjuk a feloldott zselatint, majd a darált sonkával alaposan összekeverjük. A tejszínes húst magas falú formába töltjük, és másnapig hűtőben dermesztjük. Tálalás előtt a formát meleg vízbe állítjuk, majd a bombát a tálalótálra borítjuk. Salátalevéllel és tojásgerezdekkel körberakjuk, olajbogyóval, paprikaszeletekkel, petrezselyemzölddel díszítjük. 

Sült csülök dán módra, uborkamártással

Hozzávalók: 1 db hátsó csülök, 2 db babérlevél, 2 g egész bors, 1 dl száraz fehérbor, 20 g só. 
Az uborkamártáshoz: 50 g vaj, 50 g liszt, 4 dl tej, 1 dl tejföl, 150 g ecetes uborka, 2 cl tárkonyos ecet, 10 g só, 1 g törött fehér bors. 
Az előkészített - megtisztított és megmosott - csülök bőrös felületét 1x1 centiméteres kockákra bevagdossuk, majd annyi hideg vízben, amennyi éppen ellepi, feltesszük főni. Hozzáadjuk az egész borsot, a babérlevelet, és enyhén megsózzuk. Lassú forralás mellett addig főzzük, amíg a hús könnyen el nem távolítható a csontról. (Ügyeljünk arra, hogy a hús egyben maradjon!) A kicsontozott húst tűzálló tálra helyezzük, aláöntjük a fehérbort, és előmelegített, forró sütőben időnként meglocsolgatva - ropogósra sütjük. Amikor elkészült, a húst a sütőből kivesszük, majd kihűtjük, aztán éles késsel vékony szeletekre vágjuk. Amíg a hús hűl, elkészítjük az uborkamártást. A vajat megolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet, majd fehér habzásig hevítjük. A tejjel felengedjük, aztán kiforraljuk. A tűzről levéve, kihűtjük, majd belekeverjük az apró kockára vágott ecetes uborkát, ízesítjük a sóval, a törött fehér borssal, a tárkonyecettel, és elkeverjük a tejföllel. A kész mártást hűtőbe tesszük, és tálalásig hidegen tartjuk. A felszeletelt csülökhúst tálra rendezzük. Tálaláskor salátával és paradicsommal díszítjük. A mártást külön edényben adjuk. 

Temesi rakott csülkös
Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 500 g zsírszalonna, 800 g sertéslapocka, 50 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 5 g törött fehér bors, 5 g őrölt mustármag, 30 g só, 10 g fűszerpaprika. 
A megtisztított és megmosott csülköket enyhén sózott hideg vízben feltesszük főni. Amikor félpuhára főttek, hozzáadjuk az előkészített sertéslapockát, és együtt addig főzzük, amíg a csülökhús a csontról le nem válik. A tűzről levéve, kihűtjük, majd a húsokat 1x1 centiméteres kockákra vágjuk. Amíg a húsok főnek, a megtisztított vöröshagymát lereszeljük, a fokhagymát péppé zúzzuk, a szalonnát kockára vágjuk. Amikor a húsok megfőttek, a fűszereket, a hagymákat elkeverjük 0,5 deciliter lével, hozzáadjuk a kockára vágott szalonnát és húst, és összekeverjük. Aztán az anyagokat egyik végén elkötött marha- vagy sertésvastagbélbe töltjük - ügyelve a megfelelő keménységre -, majd a másik végét is elkötve, a főzőlébe helyezzük, aztán kb. 1 órán át abáljuk. Az abálás után a készítményt kivesszük a főzőléből, szikkasztjuk kissé, aztán enyhén megfüstöljük. Tálaláskor vékony szeleteket vágunk, tálra rendezzük, és díszítjük. Ízlés szerinti savanyúságot adhatunk mellé. 

Töltött csülök hidegen

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 100 g ecetes torma, 100 g jonatánalma, 150 g sárgarépa, 20 g só, 3 g cukor. 
A megtisztított és megmosott csülköket besózzuk, kevés folyadékot öntünk alá, és puhára pároljuk. Amikor megpuhult, a csülök egyik oldalát felvágjuk, a csontot óvatosan kiemeljük, ügyelve arra, hogy a hús szét ne essen. A kiemelt csont helyére a következő tölteléket töltjük: az ecetes tormába belereszeljük a meghámozott almát, a sárgarépát, majd sóval, cukorral ízesítjük. A betöltött csülköket zsineggel átkötjük, tűzálló tálba tesszük, kevés zsiradékot öntünk alá, aztán előmelegített, forró sütőben - időnként meglocsolva - piros-ropogósra sütjük. Amikor megsült, a sütőből kivesszük, pihentetjük, majd a kötőzsineget eltávolítva, éles késsel vékony szeletekre vágjuk. Tálra rendezzük és díszítjük. 

LEVESEK, GULYÁSOK 

Bableves padovai módra

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 200 g tarkabab, 200 g spagetti, 50 g vaj, 50 g vöröshagyma, 1 db babérlevél, 1 csomó zöldpetrezselyem, 1 szál zellerzöld, 30 g só, 5 g törött bors, 100 g reszelt sajt. 
A babot előző este hideg vízben beáztatjuk. Másnap leöblítjük, hozzáadjuk a csülköt, a babérlevelet, a sót, felöntjük vízzel, majd fedő alatt puhára főzzük. A vajon megfonnyasztjuk a finomra vágott hagymát, beletesszük a felvágott zellerzöldet, és a leveshez adjuk. A csülköt kivesszük a főzőléből, kisebb darabokra vágjuk, aztán visszatesszük a levesbe, majd belefőzzük a tésztát. Amikor kész, eltávolítjuk a babérlevelet, ízlés szerint utánasózzuk, megborsozzuk. Ezután 10 percig pihentetjük, s amikor besűrűsödött, tetejét megszórjuk vágott petrezselyemzölddel. Reszelt sajtot adunk hozzá. 

Csülkös krumplileves

Hozzávalók: 250 g füstölt csülök (csont nélkül), 250 g vegyes leveszöldség, 250 g krumpli, 1 dl tejföl, 50 g vöröshagyma, 1 csípős paprika, 30 g liszt, 20 g fűszerpaprika, 50 g citrom, 1 csokor petrezselyemzöld, 0,5 dl olaj, 20 g fokhagyma, 10 g cukor, 1 g törött bors. 
A csülköt előző este hideg vízben beáztatjuk. Másnap apró kockára vágjuk. A zöldséget megtisztítjuk és felkarikázzuk, a burgonyát ugyancsak felaprítjuk. A meghámozott vöröshagymát és a megmosott petrezselyemzöldet finomra metéljük, a fokhagymát összezúzzuk. A citrom levét, a tejfölt 0,5 dl vízzel és a liszttel simára keverjük. A felforrósított olajon üvegesre fonnyasztjuk a hagymát, majd rátesszük a húskockákat, és kevergetve, egy-két percig pirítjuk. A tűzről lehúzzuk, és belekeverjük a pirospaprikát, felöntjük másfél liternyi tiszta vízzel. Felforraljuk. Fedő alatt, kis lángon majdnem puhára főzzük. Ezután hozzátesszük a zöldséget, a csípős paprikát és a krumplit. További 15 percig főzzük. Végül beleöntjük a lisztes tejfölt és a petrezselyemzöldet, a borssal, valamint a cukorral ízesítjük, és még legalább 5 percig főzzük. Só nem kell bele, mert a füstölt hús sós! 

Csülkös sóskaleves

Hozzávalók: 250 g füstölt csülök, 250 g sóskapüré, 2 dl tejszín, 30 g liszt, 30 g Vegeta, 10 g törött fekete bors, 10 g cukor. 
A füstölt csülköt előző este hideg vízben beáztatjuk, majd másnap a vizet leöntjük róla. Annyi tiszta vízzel tesszük fel főni, amennyi a csülköt jól ellepi. Olyan puhára főzzük, hogy a csont magától kicsússzon belőle. Ezután a leszűrt és kicsontozott húst metéltre vágjuk. A csülöklevet 1 literre kiegészítjük, beletesszük a húst és a sóskapürét, majd 10 percig kis lángon főzzük. Közben a lisztet és a tejszínt simára keverjük, majd a forrásban lévő levesbe beleöntjük, és folyamatosan kevergetve, 5 percig forraljuk. Vegetával, borssal, cukorral ízesítve, forrón tálaljuk. 

Gombás káposztaleves

Hozzávalók: 1 db mellső füstölt csülök, 50 g szárított erdei gomba vagy 200 g friss gomba, 50 g vöröshagyma, 0,5 dl olaj, 50 g liszt, 10 g pirospaprika, 500 g savanyú káposzta, 3 dl tejföl. 
Egy kicsi, mellső füstölt csülköt egy éjszakára hideg vízben áztatjuk, majd másnap friss vízbe téve, puhára főzzük. Utána kicsontozzuk, és kis kockákra vágjuk. A szárított erdei gombát vízben megáztatjuk, de készíthetjük friss gombával is. Az apróra vágott vöröshagymát olajon megfonnyasztjuk, liszttel meghintve, barna rántást készítünk belőle, majd pirospaprikával meghintjük és csülöklével felengedjük. Hozzáadjuk a savanyított káposztát, és annyi káposztalével engedjük fel, hogy másfél liter legyen. A húst és az áztatóléből kinyomkodott gombát belekeverjük, és addig főzzük, amíg a káposzta puha nem lesz. Gazdagon megtejfölözve tálaljuk. 

Gombócos csülkös fazék

Hozzávalók: 1 db borjúcsülök (vagy nem zsíros sertéscsülök), 200 g sárgarépa, 200 g póréhagyma, 150 g gomba, 50 g vöröshagyma, 50 g Vegeta, 0,5 dl olaj, 5 g törött bors, 5 g kakukkfű. 
A gombóchoz: 1 db zsemle, 700 g liszt, 1 dl olaj, 1 db tojás, 1 dl tej, 1 csokor petrezselyemzöld, 5 g törött fekete bors, 10 g só. 
A hagymát tisztítás után nagyon finomra metéljük. A megtisztított zöldségeket egyforma darabokra aprítjuk, a gombát tisztítás után felszeleteljük. A csülköt lemossuk és nyersen kicsontozzuk, majd bőrével együtt kis darabokra vágjuk. A forró olajon megfonnyasztjuk a hagymát, majd rátesszük a húsdarabokat, és fehéredésig pirítjuk. Felöntjük bő másfél liter vízzel, megfűszerezzük és felforraljuk, majd fedő alatt, kis lángon majdnem puhára főzzük. Ekkor hozzáadjuk a zöldségeket, és a vizes kézzel formált kis gombócokat a forrásban lévő levesbe óvatosan beleeresztjük. A gombócot a következőképpen készítjük: a zsemlét apró kockákra vágjuk, és az olajon megpirítjuk. Még forrón ráöntjük a tejet, és összekeverjük. Habosra keverjük a tojást, megsózzuk, borsozzuk, és a megmosott, összevágott petrezselyemzöldet belekeverjük. Ezután hozzáadjuk a zsemlekockát az áztató tejjel együtt, majd annyi lisztet keverünk bele, hogy a szokásosnál sűrűbb galuskatésztát kapjunk. 15 percig főzzük, ezután az ételt rögtön tálaljuk. 

Gránátpaszuly csülökkel, erdélyi módra

Hozzávalók: 2 db csülök, 500 g gránátpaszuly, 200 g sóska, 2 db babérlevél, 1 csomó kapor, 2 g szárított csombor, 2 g rozmaring, 2 g kakukkfű, 2 g majoránna, 2 g szurokfű, 1 g egész bors, 1 g törött bors, 1 g szárított tárkony, 1 g szárított lestyán, 10 g fűszerpaprika, 2 g erős fűszerpaprika, 4 dl tejföl, 50 g citrom, 4 db fejes saláta, 30 g só. 
A babot a babérlevéllel együtt feltesszük főni, és a forrástól számított 10 percig tovább főzzük. Közben a csülköt megtisztítjuk, megmossuk, nyersen apró kockákra vágjuk. A sóskát is így készítjük elő. Tíz perc főzés után a babhoz hozzáadjuk a csülköt, a sóskát, a fűszereket, és lassú forralással puhára főzzük. Ekkor hozzáadjuk a leveleire szedett salátát, átforraljuk, utánaízesítjük, majd lassú forralás közben hozzáadjuk a kikevert tejfölt és a finomra vágott kaprot. Tálalás előtt kevés citromlevet keverünk el benne. 

Gulyásleves füstölt csülökkel

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 150 g debreceni kolbász, 100 g petrezselyemgyökér, 100 g sárgarépa, 50 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 2 dl tejföl, 20 g vaj, 1 db tojás, 20 g liszt, 10 g fűszerpaprika, 2 db babérlevél, 1 csomó zöldpetrezselyem. 
Az előkészített csülköt néhány órán át hideg vízben áztatjuk, majd a hagymával, fokhagymával, a babérlevéllel együtt, hideg vízben feltesszük főni. Lassú forralással puhára főzzük. A vízből kivéve, kicsontozzuk és kis kockákra vágjuk. A hús főzőlevébe tesszük a karikára vágott zöldséget és a debreceni kolbászt, majd a zöldséget puhára főzzük. Amíg a zöldség fő, a vajból, a lisztből és a tojásból nem kemény galuskatésztát keverünk, azt levesbe mártott kanállal a forró levesbe szaggatjuk. A feldarabolt csülökhúst visszarakjuk a levesbe, felforraljuk, majd hozzáadjuk a fűszerpaprikával elkevert tejfölt. Tetejét finomra vágott zöldpetrezselyemmel megszórva, forrón tálaljuk. 

Húsleves csülökből

Hozzávalók: 1 db nagy csülök, 100 g sárgarépa, 100 g petrezselyemgyökér, 100 g karalábé, 50 g zeller, 100 g kelkáposzta, 50 g gomba, 100 g karfiol, 5 g fokhagyma, 2 g egész bors, 1 g sáfrány, 50 g zöldpaprika, 50 g paradicsom, 30 g só. 
Az előkészített - megmosott és megtisztított - csülköt hideg vízben feltesszük főni. Amíg a csülök fő, előkészítjük a zöldségféléket. Amikor a csülök felforrt, a tetején megjelenő habot szűrővel eltávolítjuk, majd az előkészített zöldségeket a levesbe tesszük, és hozzáadjuk a fűszereket is. Lassú forralással 4-5 órán keresztül főzzük. Amikor a csülök megpuhult, levesszük a tűzről, a levest ülepítjük és leszűrjük. A zöldséget a levessel együtt forrón tálaljuk. A hús mellé adhatunk ecetes tormát vagy ízlés szerinti meleg gyümölcsmártást. 

Húsvéti csülökleves

Hozzávalók: 1 db kisebb füstölt csülök, 500 g vegyes zöldség, 50 g vöröshagyma, 1 csomó petrezselyemzöld, 1 dl száraz vörösbor, 1 dl tejföl, 1 dl tejszín, 30 g reszelt friss torma, 10 g liszt, 10 g só. 
A füstölt csülköt megtisztítjuk, megmossuk, és egy éjszakán át hideg vízben áztatjuk. Az áztatott csülköt kb. 2,5 liter hideg vízben feltesszük főni, lassú forralással puhára főzzük, majd a főzőléből kiemelve, kicsontozzuk és apró kockákra vágjuk. A visszamaradó léhez hozzáadjuk a zöldséget, megfűszerezzük, és készre főzzük. Amikor majdnem puha a zöldség, behabarjuk. A lisztet simára keverjük a vörösborral, a tejföllel, a tejszínnel, hozzáadjuk a finomra vágott zöldpetrezselymet, és a levest ezzel is behabarjuk. Kiforraljuk. Forrón tálaljuk - oly módon, hogy a levesestál aljára tesszük a reszelt tormát, és erre merjük rá a forró levest. 

Jókai bableves

Hozzávalók: 1 db füstölt sertéscsülök, 250 g tarkabab, 50 g petrezselyemgyökér, 50 g sárgarépa, 0,5 dl olaj, 30 g liszt, 50 g vöröshagyma, 20 g fokhagyma, 1 dl tejföl, 20 g pirospaprika, 20 g só, 5 g egész bors, 0,2 dl ecet. 
A babot előző este beáztatjuk. Másnap annyi vízben, amennyi ellepi, a csülökkel, a fokhagymagerezdekkel és a megtisztított, négyrét vágott zöldségekkel együtt feltesszük főni. Ha már olyan puha a hús, hogy a csontról leválik, a csülköt kivesszük, kicsontozzuk, és a húsát is kockákra vágjuk. Közben az olajból a liszttel és a reszelt hagymával rántást készítünk, a paprikával meghintjük, egy kevés hideg vízzel felengedjük, és a levesbe öntjük. A húsdarabokat beletesszük, és együtt alaposan átforraljuk. Ha a csülöktől nem lenne elég sós, utánasózzuk. Végezetül egy kevés ecettel ízesítjük, és a tejfölt belekeverjük. Tejfölözés előtt egy marék csipetkét is főzhetünk bele. 

Káposztaleves csülökkel

Hozzávalók: 400 g füstölt csülök, 400 g savanyú káposzta, 200 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 2 db babérlevél, 1 db cseresznyepaprika, 50 g zsír, 2 dl tejföl, 100 g füstölt kolbász, 40 g liszt, 20 g só, 1 g egész bors, 1 g köménymag, 10 g fűszerpaprika. 
Az előkészített füstölt csülköt a kissé kimosott káposztával és a fűszerekkel együtt hideg vízben feltesszük főni. Lassú forralással addig főzzük, amíg a csülök könnyen kicsontozható lesz. Ekkor a léből kivéve kicsontozzuk, majd apró kockákra vágjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, az olvasztott zsírban megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a karikára vágott füstölt kolbászt és a feldarabolt csülökhúst, majd együtt tovább pirítjuk. Liszttel megszórva átforgatjuk, és hozzáadjuk a péppé zúzott fokhagymát. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, majd hozzáadjuk a káposztás főzőlevet. Kiforraljuk. Forrón tálaljuk. Tetejét tejföllel díszítjük. 

Káposztaleves zempléni módra

Hozzávalók: 400 g füstölt csülök, 50 g füstölt szalonna, 400 g savanyú káposzta, 50 g zsír, 80 g liszt, 150 g gomba, 2 dl tejföl, 50 g vöröshagyma, 10 g fűszerpaprika, 20 g só. 
A füstölt csülköket előkészítjük, hideg vízben feltesszük főni, és addig főzzük, amíg könnyen kicsontozható lesz. A kicsontozás után apró kockákra vágjuk, majd félretesszük. A vöröshagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, majd olvasztott zsírban aranysárgára pirítjuk. Ha megpirult, a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, felengedjük a csülök főzőlevével, hozzáadjuk a kimosott savanyú káposztát, majd megfőzzük. Közben a füstölt szalonnát apró kockákra vágjuk, aztán kiolvasztjuk. A gombát megtisztítjuk, vékony szeletekre vágjuk, majd a kiolvasztott szalonna zsírjában megfuttatjuk. Az egészet a forrásban levő leveshez adjuk, és készre főzzük. A tejföllel és a liszttel habarást készítünk, azzal a levest behabarjuk. Kiforraljuk. Forrón tálaljuk. 

Káposztás bableves füstölt csülökkel

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 150 g tarkabab, 400 g savanyú káposzta, 50 g vöröshagyma, 5 g fokhagyma, 50 g liszt, 3 dl tejföl, 10 g fűszerpaprika, 2 db babérlevél, 1 db csípős zöldpaprika, 10 g só, 0,5 dl olaj. 
A füstölt csülköt előkészítjük, majd hideg vízben feltesszük főni. Egy órai lassú főzés után hozzáadjuk az előző nap beáztatott babot, és együtt puhára főzzük. A kimosott savanyú káposztát a babérlevéllel külön megfőzzük, a bableveshez adjuk, és együtt főzzük tovább. A megfőtt csülköt a levesből kivesszük, kicsontozzuk, apró kockákra vágjuk. A lisztet az olajban fehér habzásig hevítjük, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, tovább pirítjuk, vigyázva, hogy meg ne égjen. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fokhagymát, a fűszerpaprikát, és ezzel a levest berántjuk. Kiforraljuk. Ízesítjük a sóval, a csípős paprikával, és dúsítjuk a tejföllel. A tál aljára rakjuk az összevágott csülökhúst, és rámerjük a forró levest. Tetejét tejföllel díszítjük. 

Káposztás-babos korhelyleves

Hozzávalók: 800 g füstölt sertéshús (oldalas, tarja és csülök), 400 g tarkabab, 500 g savanyú káposzta, 2 db babérlevél, 200 g paprikás kolbász, 100 g vöröshagyma, 20 g fokhagyma, 10 g borsikafű, 60 g liszt, 6 dl tejföl, 1 kis csokor kapor. 
A füstölt húst és a babot külön-külön tálban, egy éjszakára hideg vízben áztatjuk. Másnap leöblítjük a füstölt húst, 2 liter vízben puhára főzzük, levéből kiemeljük. A füstölt léhez adjuk a leszűrt babot, a leöblített és felaprózott savanyú káposztát, a kolbászt és a hagymákat egészben, 2 db babérlevelet, a fokhagymát és a borsikafüvet, az egészet puhára főzzük. A hagymát, a fokhagymát és a babérlevelet eltávolítjuk, a levesből kiemelt kolbászt karikára, a füstölt húst kisebb kockákra vágjuk. A lisztet simára keverjük 4 dl tejföllel, behabarjuk vele a levest, 5 percig szelíden forraljuk, ízlés szerint utánasózzuk, borsozzuk, ha szükséges, citromlével vagy a káposzta levével savanyítjuk. Visszatesszük a levesbe a kolbászt és a füstölt húst, éppen csak összeforraljuk. Néhány kaporszállal díszítjük, és a maradék tejföllel tálaljuk. 

Korhelyleves felvidéki módra

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 500 g savanyú káposzta, 200 g gomba, 1 dl olaj, 30 g liszt, 50 g vöröshagyma, 20 g fűszerpaprika, 2 db babérlevél, 5 g egész bors, 1 g köménymag, 3 dl tejföl, 10 g só. 
A füstölt csülköt megtisztítjuk, megmossuk, beáztatjuk, majd hideg vízben feltesszük főni. Amikor megpuhult, kicsontozzuk, majd apró kockákra vágjuk. A főzőléhez hozzáadjuk a kimosott káposztát, a szeletekre vágott gombát, fűszerezzük a sóval, az egész borssal, a köménymaggal, és majdnem puhára főzzük. Amíg a káposzta fő, elkészítjük a rántást. Az olajban a lisztet fehér habzásig hevítjük, aztán hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, és aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, majd a leveshez adjuk (a levest berántjuk), és kiforraljuk. Tálalás előtt a leveshez adjuk a tejfölt, óvatosan átforraljuk, majd tálba kimerjük. 

Korhelyleves kolbásszal

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 150 g főzőkolbász, 500 g savanyú káposzta, 30 g zsír, 30 g liszt, 10 g fűszerpaprika, 2 g egész bors, 10 g só, 2 dl tejföl. 
A megtisztított, megmosott, beáztatott csülköt hideg vízben feltesszük főni, és addig főzzük, amíg könnyen kicsontozható lesz. Amikor megfőtt, a főzőléből kivesszük, kicsontozzuk, majd apró kockákra vágjuk, aztán félretesszük. A főzőlébe tesszük a kimosott káposztát, a fűszereket, és majdnem puhára főzzük. Közben elkészítjük a rántást. A zsírt felolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet, és világosbarnára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát. A levest berántjuk, majd a hozzáadott csülökhússal és a karikára vágott kolbásszal együtt jól kiforraljuk. Tálalás előtt hozzáadjuk a tejfölt, és átforraljuk. Forrón tálaljuk. 

Lencsés húsosfazék

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 200 g lencse, 200 g aszalt szilva, 50 g vöröshagyma, 10 g majoránna, 10 g liszt, 10 g fokhagyma, 0,5 dl citromlé, 5 g törött fekete bors, 5 g cukor. 
Előző este a megmosott lencsét vízbe áztatjuk. A füstölt csülköt is beáztatjuk, majd másnap annyi hideg vízbe tesszük, amennyi jól ellepi. Kis lángon olyan puhára főzzük, hogy a csontja kicsússzon belőle. Leszűrjük, és a húst feldaraboljuk. A leszűrt lencsét a füstölt hús levébe tesszük, és az aszalt szilvával együtt megfőzzük. A szilvát ezután kimagozzuk, és visszatesszük a lencsés lébe. Hozzáadjuk a húsdarabokat és a vastag szeletekre vágott hagymát. Majoránnával, zúzott fokhagymával és borssal fűszerezzük, majd felforraljuk. A lisztet citromlével és néhány evőkanál vízzel simára keverjük, és a forrásban lévő levesbe öntjük. Kevergetve még egyszer felforraljuk, és cukorral ízesítjük. 

Rasszolnyik (orosz különlegesség)

Hozzávalók: 1 db kisebb csülök, 200 g sertésvese, 150 g sertéscsont, 50 g vöröshagyma, 250 g ecetes uborka, 100 g gomba, 100 g zeller, 100 g sóska vagy spenót, 5 g fokhagyma, 0,5 dl olaj, 1 dl tejszín, 3 db tojássárgája, 20 g só, 5 g törött bors, 1 csomó zöldpetrezselyem. 
A csülköt megtisztítjuk, megmossuk, hideg vízben feltesszük főni, és puhára főzzük. A vízből kivéve kicsontozzuk, majd metéltre vágjuk. A vesét megtisztítjuk, lapjára fektetjük, hosszában kettévágjuk, belsejéből kivágjuk a vezetékeket, majd megmossuk, és vékony csíkokra vágjuk. A csontot megmossuk, a csíkokra vágott vesével együtt leforrázzuk, majd leszűrjük. A zöldségeket és a gombát megtisztítjuk, és metéltekre vágjuk. A megtisztított vöröshagymát vékony karikákra vágjuk, és az olajon üvegesre pirítjuk. Az ecetes uborkát szintén metéltre vágjuk. A pirított hagymához hozzáadjuk a vesét, rövid ideig pirítjuk, majd hozzáadva az ecetes uborkát, a zellert és a gombát, erős tűzön lepirítjuk az egészet. Ekkor felengedjük kb. 2 liter főzőlével - amiben a csülök főtt -, beletesszük a leforrázott sertéscsontot, ízesítjük sóval, fűszerezzük borssal, fokhagymával, és az egészet puhára főzzük. Ezután hozzáadjuk a metéltre vágott sóskát vagy spenótot, valamint a kockára vágott csülökhúst, aztán lassú forralással 10 percig főzzük. Közben a tojássárgákat a tejszínnel elkeverjük. Amikor a készítmény megfőtt, a tojássárgás tejszínnel dúsítjuk a levest. Tálalás előtt megkóstoljuk, ha szükséges, utánaízesítjük. Forrón tálaljuk. Tetejét finomra vágott zöldpetrezselyemmel megszórjuk. 

Sertéscsülkös szarvasleves

Hozzávalók: 200 g füstölt csülök, 3 db sertésköröm, 100 g szarvaslábszár, 100 g szarvascsont, 80 g kolozsvári füstölt szalonna, 100 g vöröshagyma, 50 g fokhagyma, 2 db babérlevél, 5 g kömény, 3 g szerecsendió, 5 g őrölt bors, 5 g majoránna, 10 g só, 10 g pirospaprika, 100 g petrezselyemgyökér, 100 g sárgarépa, 50 g zeller, 50 g karalábé, 1,2 dl olaj. 
Az apróra vágott kolozsvári szalonnát az olajban üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk az összevágott vöröshagymát, addig pirítjuk, míg a hagyma is üveges lesz. Pirospaprikát adunk hozzá, majd beletesszük a félbevágott körmöt és a füstölt csülköt. Másfél óráig főzzük, ekkor hozzáadjuk a szarvashúst és a szarvascsontot, valamint a zöldségeket és a fűszereket. A füstölt csülköt kivesszük, apró kockákra vágjuk, és visszarakjuk a levesbe. A füstölt húsok miatt a leves sózására ügyeljünk. Mikor a húsok megpuhultak, csipetkét adhatunk a levesbe, s tálaláskor igény szerint tejföllel dúsíthatjuk. 

Tárkonyos bableves füstölt csülökkel

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 200 g szárazbab, 100 g sárgarépa, 100 g petrezselyemgyökér, 1 csomó zöldpetrezselyem, 1 csomó friss tárkony, 2 dl tejföl, 20 g liszt, 0,2 dl tárkonyecet, 5 g fokhagyma, 50 g vöröshagyma, 10 g cukor. 
A csülköt megtisztítjuk, megmossuk, és hideg vízben áztatjuk. A babot előző nap kiválogatjuk és beáztatjuk. Az előkészített csülköt hideg vízben feltesszük főni, és addig főzzük, amíg könnyen kicsontozható lesz. Amikor megfőtt, a léből kivesszük, és apró kockákra vágjuk. A főzőlevet kihűtjük, beletesszük az áztatott babot. Amikor a bab félig megpuhult, hozzáadjuk a zöldséget, a reszelt vöröshagymát és a zúzott fokhagymát, aztán együtt majdnem puhára főzzük. A lisztet a tejföllel simára keverjük, hozzáadjuk a finomra vágott zöldpetrezselymet és tárkonylevelet, valamint a tárkonyecetet, és a levest behabarjuk. Kiforraljuk, majd hozzáadjuk a darabolt csülökhúst. Tejföllel díszítjük. Forrón tálaljuk. 

Tárkonyos füstölt leves

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 2 db füstölt köröm, 50 g vöröshagyma, 5 g fokhagyma, 1 csomó friss tárkony, 150 g sárgarépa, 150 g petrezselyemgyökér, 500 g burgonya, 2 db tojássárgája, 20 g liszt, 2 dl tejföl, 50 g citrom. 
A csülköt és a körmöt lekaparjuk, megmossuk, beáztatjuk. Az előkészített húsokat kisebb darabokra vágjuk, hideg vízben feltesszük főni, hozzáadjuk a karikára vágott vöröshagymát, a fokhagymát és a tárkonyt. Amikor a hús félpuhára főtt, hozzáadjuk a kockára vágott zöldséget és burgonyát. Együtt puhára főzzük. A tejfölt a tojássárgájával és a liszttel simára keverjük, majd a leveshez adjuk. Kiforraljuk. Citromlével ízesítve, forrón tálaljuk. 

Tejfölös bableves

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 250 g tarkabab, 100 g petrezselyemgyökér, 100 g sárgarépa, 30 g zsír, 30 g liszt, 30 g vöröshagyma, 10 g fűszerpaprika, 20 g só, 2 g egész bors, 2 dl tejföl, 0,1 dl ecet. 
A csülköt előkészítjük. A babot előző este beáztatjuk. A csülköt borssal ízesített hideg vízben feltesszük főni, és addig főzzük, amíg a csontjáról könnyen le nem választható. A főzőléből kivéve, kihűtjük, és kockára daraboljuk. A kihűtött lében az áztatott babot feltesszük főni, ha félpuha, hozzáadjuk a zöldséget. Elkészítjük a rántást. A megolvasztott zsiradékban a lisztet fehér habzásig hevítjük, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, és aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, felengedjük hideg vízzel, és a forró leveshez adjuk. Kiforraljuk a hozzáadott hússal együtt. Utánaízesítjük, és a tejfölt belekeverjük. Forrón tálaljuk. 

Tormás csülökleves

Hozzávalók: 1 db csülök, 50 g reszelt torma, 0,2 dl borecet, 2 dl tejföl, 20 g só, 10 g cukor, 20 g liszt. 
A csülköt előkészítjük, és hideg vízben feltesszük főni. Puhára főzzük, majd a főzővízből kivéve, kihűtjük, kicsontozzuk, metéltre vágjuk. A főzőlevet átszűrjük, felforraljuk, majd a lisztből és tejfölből készített habarással behabarjuk. Hozzáadjuk az összevágott csülökhúst, és kiforraljuk. Ízesítjük a borecettel, cukorral, sóval. Tálaláskor a reszelt tormára öntjük a forró levest. 

Vörösboros csülökgulyás

Hozzávalók: 400 g kicsontozott füstölt csülök, 500 g vegyes leveszöldség (sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, kelkáposztacikk, gomba, vörös káposzta), 100 g vöröshagyma, 10 g fűszerpaprika, 0,5 dl olaj, 20 g natúr reszelt torma, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 csokor zellerzöld, 2 dl száraz vörösbor, 20 g liszt, 1 db tojásból készített csipetke. 
A füstölt csülköt előző nap hideg vízbe áztatjuk. Másnap az áztatólevet leöntjük róla, és 2 liter friss vízbe tesszük. Ha felforrt, kis lángon addig főzzük, amíg annyira meg nem puhul, hogy a villa hegye könnyen beleszalad. Levéből kivéve, éles késsel, rostjaira merőlegesen kockákra vágjuk (azért kell az éles kés, mert a meleg sonkát nehéz szeletelni), a levet félretesszük. Az összes zöldséget megtisztítjuk és vékony hasábokra vágjuk. A hagymát finomra metéljük, az olajon megfonnyasztjuk, rátesszük a zöldséget, és néhány percig pirítjuk, majd gyorsan elkeverjük benne a pirospaprikát. Azonnal felöntjük a csülöklével. Beletesszük a csülökkockákat. Ha a zöldség megfőtt, a lisztet simára keverjük a borral, és a forrásban lévő levest behabarjuk vele. Épp csak egyet forralunk rajta, majd beleszórjuk a finomra metélt petrezselyemzöldet és a zellerleveleket. A levest tálaláskor a csipetkére és a natúr reszelt tormára merjük. 

Zöldbableves csülökkel

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 50 g vöröshagyma, 100 g zöldbab, 2 dl tejföl, 100 g paradicsom, 0,5 dl olaj, 1 csomó zöldpetrezselyem, 1 csomó friss kapor, 10 g fűszerpaprika, 5 g fokhagyma, 10 g só. 
A füstölt csülköt előkészítjük - megtisztítjuk, megmossuk, beáztatjuk -, aztán hideg vízben feltesszük főni, és lassú forralással olyan puhára főzzük, hogy könnyen kicsontozható legyen. Amikor megfőtt, kicsontozzuk, és a húst metéltre vágjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, az olajon aranysárgára pirítjuk, majd a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, és a főzőléhez keverjük. A zöldbabot megtisztítjuk, 2-3 centiméteres darabokra vágjuk, a főzőléhez adjuk, aztán puhára főzzük. Amikor a zöldbab megpuhult, hozzáadjuk a metéltre vágott csülökhúst, a finomra vágott kaprot és a zöldpetrezselymet. A fűszerekkel utánaízesítjük, a tejföllel elkeverjük. Forrón tálaljuk. 

Zöldbableves palócosan, csülökkel

Hozzávalók: 600 g csülök színhús, 80 g vöröshagyma, 300 g zöldbab, 250 g burgonya, 2 dl tejföl, 30 g só, 20 g fűszerpaprika, 5 g köménymag, 2 db babérlevél. 
A csülökhúsról lefejtjük a bőrt a zsíros részekkel együtt, apró kockákra vágjuk és kiolvasztjuk. A bőr nélküli húst is felvágjuk kockákra. A kiolvasztással nyert zsíron a finomra vágott vöröshagymát üvegesre pirítjuk. Amikor megpirult, a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, a köménymagot, és kevés vízzel felengedjük. Visszatesszük a tűzhelyre, és zsírjára visszapirítjuk. Hozzáadjuk a kiolvasztott pörcöt és a nyers húst, megsózzuk, majd kevés víz hozzáadásával félpuhára pároljuk. Hozzáadjuk a megtisztított és kockára vágott burgonyát, a feldarabolt zöldbabot, a babérlevelet. Amikor az anyagok megfőttek, a tejfölt belekeverjük a levesbe. Forrón tálaljuk. 

Zöldségleves csülökkel

Hozzávalók: 1 db kisebb csülök, 150 g zöldbab, 100 g lebbencstészta, 80 g vöröshagyma, 100 g sárgarépa, 50 g zeller, 300 g burgonya, 5 g fokhagyma, 2 db húsleveskocka, 30 g só, 2 g egész bors, 1 csomó metélőhagyma (snidling). 
A megfelelően előkészített csülköt 2 liter hideg vízben feltesszük főni. Megsózzuk. Amikor felforrt, hozzáadjuk a tisztított, de egészben hagyott vöröshagymát, valamint teatojásban az egész borsot és a fokhagymát. A húst puhára főzzük. Amikor megpuhult, a főzőléből kivéve, kihűtjük, kicsontozzuk, majd apró kockákra vágjuk. Félretesszük. A csülök főzőlevéhez hozzáadjuk a leveskockát, a kockára vágott zellert, sárgarépát és burgonyát, a zöldbabot. Az egészet majdnem puhára főzzük. Hozzáadjuk a tésztát, és a levest készre főzzük. Utánaízesítjük. A fűszereket eltávolítjuk. Tetejét finomra vágott snidlinggel megszórva, forrón tálaljuk. 

Zöldségleves füstölt csülökkel

Hozzávalók: 1 db kisebb füstölt csülök, 50 g vöröshagyma, 250 g karalábé, 250 g karfiol, 200 g sárgarépa, 200 g kifejtett zöldborsó, 1 csomó zöldpetrezselyem, 2 db babérlevél, 10 g só, 2 g egész bors, 2 dl tejföl, 1 db tojássárgája. 
A csülköt előkészítjük a főzéshez - megtisztítjuk és megmossuk -, majd több órán keresztül hideg vízben áztatjuk. Az előkészített csülköt borssal ízesített hideg vízben feltesszük főni. Hozzáadjuk egészben a vöröshagymát és a babérlevelet. A húst majdnem puhára főzzük. Közben a zöldségeket megtisztítjuk, a karalábét negyedeljük, a sárgarépát karikára vágjuk, a karfiolt rózsáira szedjük, majd valamennyi zöldségfélét a húshoz adjuk. A puhára főtt csülköt kiemeljük, és hagyjuk kihűlni. Tálaláskor mély tálba tesszük a tejfölt, beleforgatjuk a kockára vágott csülökhúst, és rámerjük a forró levest. Tetejét megszórjuk finomra vágott zöldpetrezselyemmel. 

MELEG ÉTELEK 

Barackos sertéscsülök

Hozzávalók: 2500 g sertéscsülök. 
A pácléhez: 4 dl baracklé, 1 dl fehérbor, 0,5 dl olívaolaj, 20 g tört fokhagymagerezd, 20 g currypor, 0,3 dl currymártás, 20 g grillfűszer, 10 g só, 10 g őrölt bors. 
A húsról a bőrt eltávolítjuk: a láb felőli részt éles késsel körülvágjuk, majd a bőrt hosszában is felhasítjuk, és ujjainkkal alányúlva, a zsírrétegről fellazítva, lehúzzuk. A pácléhez valamennyi hozzávalót összekeverjük. A húst sok helyütt kissé behasítjuk, majd tálra fektetve, a páclével leöntjük. 24 órára a hűtőszekrénybe tesszük, közben a húst a páclében meg-megforgatjuk. Utána a húst vastag falú tepsibe áttesszük, két evőkanálnyi páclével megkenjük. Közepesen meleg sütőben két és fél óráig sütjük, időnként a maradék páclével meg-megkenjük. A pecsenyét szeletelés előtt 15 percig letakarva pihentetjük. Párolt rizzsel és salátával tálaljuk. A maradék páclevet megmelegítve, mártásként kínáljuk hozzá. 

Báránycsülök Ferenc módra

Hozzávalók: 4 db báránycsülök, 20 g só, 2 g őrölt fehér bors, 10 g liszt, 2 g tárkony, 20 g cukor, 200 g sárgarépa, 100 g fehérrépa, 2 dl vörösbor, 0,5 dl olaj. 
A báránycsülköket besózzuk, majd fél órát állni hagyjuk. Megfelelő nagyságú edényben felforrósítjuk az olajat, a báránycsülköket hirtelen körbesütjük, aztán kivesszük. Az olajon cukorral lepirítjuk a karikára vágott zöldségeket, majd liszttel megszórjuk, aztán a bor felével és kevés vízzel vagy húslével felöntjük. Beletesszük az elősütött báránycsülköket, majd tárkonnyal megszórjuk, aztán fedő alatt puhára pároljuk. Ha szükséges, utánasózzuk, megborsozzuk. Kiszedjük a csülköket, a visszamaradó mártást átpasszírozzuk, és a bor másik felével kiforraljuk. A csülköt a mártással és burgonyakrokettel vagy burgonyagombóccal tálaljuk. 

Boros csülökpörkölt

Hozzávalók: 2 db kisebb kicsontozott csülök, 200 g vöröshagyma, 2 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, 2 dl száraz vörösbor, 30 g fokhagyma, 50 g piros fűszerpaprika, 30 g só, 0,5 dl olaj, 10 g törött bors, 5 g köménymag. 
A csülköket megtisztítjuk, felesleges zsírját eltávolítjuk, és bőrével együtt kis kockákra vágjuk. A bogrács belsejét az olajjal bekenjük, majd egy réteg húst, egy réteg karikára vágott hagymát egyenletesen elterítünk benne. A bográcsot a parázsra téve, addig sütjük a benne lévő húst és a hagymát, amíg a húsdarabok megfehérednek. Rászórjuk a piros fűszerpaprikát, gyorsan átforgatjuk, és annyi vízzel öntjük fel, amennyi jól ellepi. Belerakjuk a megmosott, karikára vágott paradicsomot, valamint a felszeletelt zöldpaprikát, és a sóval, köménymaggal, borssal, zúzott fokhagymával meghintjük. Majdnem puhára főzzük. Időnként kevés forró vízzel pótoljuk az elfőtt levét. Végül belekeverjük a vörösbort, és készre főzzük. 

Choucroute

Hozzávalók: 1000 g füstölt hús (csülök, tarja, sonka), 1000 g savanyú káposzta, 2 dl száraz fehérbor, 50 g kacsazsír, 1 db babérlevél, 30 g só, 20 g egész bors, 2 pár virsli, 750 g kifliburgonya. 
A savanyú káposztát átmossuk, és szűrőben lecsurgatjuk. Majd nagy lábasba téve, hozzáadjuk a fehérbort, 2 dl vizet, a sót, a babérlevelet, a kacsazsírt, a borsot, és másfél óráig pároljuk. Közben a füstölt húst sima vízben megfőzzük. A majdnem kész füstölt húst a káposztával, valamint a bőrétől megtisztított virslivel még fél óráig főzzük, hogy kölcsönösen átvegyék egymás ízét. A kész Choucroute-ot héjában főtt kifliburgonyával tálaljuk. 

Csülkös kelkáposzta birsalmával

Hozzávalók: 2 db füstölt csülök, 300 g kelkáposzta, 100 g sajt, 2 dl tejföl, 100 g birsalma, 30 g liszt, 5 g őrölt köménymag, 3 g törött bors, 20 g só, 0,5 dl olaj. 
Az előkészített csülköt hideg vízben beáztatjuk. Másnap hideg vízben feltesszük főzni, s addig főzzük, amíg könnyen kicsontozható lesz. Kivéve a léből, kihűtjük, kicsontozzuk, nagyobb darabokra vágjuk. A kelkáposztát leveleire szedjük, majd sós, forró vízben megabáljuk. A birsalmát meghámozzuk, és vékony szeletekre vágjuk. A megabált kelkáposztaleveleket megtöltjük a feldarabolt hússal, a felszeletelt birsalmával, felgöngyöljük, és tűzálló tálra rendezzük. A lisztet a tejföllel és a fűszerekkel, valamint a lereszelt sajttal kikeverjük, és a felgöngyölt, töltött kelkáposztára öntjük. Előmelegített, forró sütőben pirosra sütjük. Tormamártással, forrón tálaljuk. 

Csülök bajor módra

Hozzávalók: 1 db nagyobb csülök, 20 g grillfűszer-keverék. 
A csülköt megtisztítjuk, megmossuk, leszárítjuk, majd a grillfűszer-keverékkel bedörzsöljük. Aztán rostélyon, lávakövön vagy faszénen grillezzük, időnként megforgatjuk, és ropogós pirosra sütjük. (Amennyiben idősebb állat csülkéből készítjük, célszerű kevés vízben előpárolni.) Savanyú káposztát és hagymás burgonyát adunk mellé. 

Csülök berlini módra

Hozzávalók: 1 db hátsó csülök, 50 g vöröshagyma, 10 g cukor, 2 db babérlevél, 5 g egész bors, 5 g köménymag, 30 g só. 
A csülköt még nyersen porciókra vágatjuk. Megtisztítjuk, megmossuk, majd a fűszerekkel, a hagymával és a cukorral kevés vízben lassan puhára főzzük. Amikor a hús kezd leválni a csontról, tányérokba rendezzük. Előre elkészített sárgaborsópürét tálalunk hozzá - kisütött sovány szalonnával, hagymakockákkal, savanyú káposztával, sós burgonyával és mustárral. 

Csülök bolgár módra

Hozzávalók: 1 db csülök, 1,5 dl olaj, 10 g fűszerpaprika, 150 g mirelit lecsó, 300 g rizs, 100 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 2 g törött bors, 30 g só. 
Az előkészített csülköt sózott hideg vízben feltesszük párolni. Amikor megpuhult, kicsontozzuk és nagyobb darabokra vágjuk. A megválogatott rizst az olvasztott zsírban üvegesre pirítjuk, majd felengedjük másfélszeres mennyiségű forró vízzel, és lefedve, puhára pároljuk. A lecsót a párolt rizshez adjuk, megfűszerezzük, aztán összekeverjük. Tűzálló tál egyik oldalára felhalmozzuk a lecsós rizst, másik oldalára a darabolt csülökhúst, és előmelegített, forró sütőben átsütjük. Forrón tálaljuk.  

Csülökegytál

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 800 g burgonya, 150 g vöröshagyma, 2 g őrölt szerecsendió, 30 g só, 5 g törött bors, 2 dl tejföl. 
A kicsontozott, megtisztított és megmosott csülköt nagyobb darabokra vágjuk, megsózzuk, aztán kevés víz aláöntésével, fedő alatt puhára pároljuk. Amíg a hús puhul, a burgonyát megtisztítjuk, majd kis hasábokra vágjuk, a vöröshagymát pedig karikára szeleteljük. Mély tűzálló tál aljára burgonyát teszünk, erre egy réteg karikára vágott vöröshagymát helyezünk, aztán megszórjuk a fűszerekkel, és megsózzuk. Ezt a műveletet addig ismételjük, amíg az anyagok el nem fogynak. Ekkor a megpárolt csülökhúst bőrös felével felfelé, rárakjuk. A kevés húslével elkevert tejfölt ráöntjük, majd előmelegített, forró sütőben, lefedve, kb. 30 percig pároljuk, aztán a fedőt levéve, piros-ropogósra sütjük. A sütőből kivéve, saját edényében, forrón tálaljuk. 

Csülök fokhagymás tejfölben

Hozzávalók: 1 db nagy kicsontozott csülök, 10 g fokhagyma, 3 dl tejföl, 0,5 dl borecet, 30 g só, 3 g törött bors. 
A kicsontozott és megmosott csülökhúst vékony szeletekre vágjuk, közepesen mély jénai tálba tesszük, sóval, borssal, és a péppé zúzott fokhagymával megszórjuk. Kevés víz aláöntésével, előmelegített sütőben félpuhára pároljuk. A borecetet összekeverjük a tejföllel, a félig megpárolt csülökre öntjük, majd készre pároljuk. Amikor megpuhult, a tál tetejét levesszük, és a készítményt ropogósra sütjük. Forrón tálaljuk. Salátát és burgonyát adunk hozzá. 

Csülök Gara módra

Hozzávalók: 1 db nagyobb csülök, 1 dl olaj, 30 g só, 20 g fokhagyma. 
A csülköt megtisztítjuk, megmossuk, majd bőrét lefejtve, kicsontozzuk, aztán besózzuk. Az olajat felforrósítjuk, majd a kicsontozott csülökhúst belehelyezzük, és erős tűzön elősütjük. Kevés vizet aláöntve, fedő alatt puhára pároljuk. Amikor puha, zsírjára visszapirítjuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, és átforgatjuk. Forrón tálaljuk. Köretnek pirított burgonyát adhatunk. 

Csülök Juliska módra

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 100 g gépsonka, 100 g füstölt szalonna, 150 g tarkabab, 200 g paradicsom, 200 g zöldpaprika, 150 g gomba, 150 g uborka, 1 csomó zöldpetrezselyem, 600 g zöldbab, 30 g só, 2 g törött bors, 1 dl száraz fehérbor, 30 g vaj. 
Az előkészített csülköt hideg vízben feltesszük főni, és puhára főzzük. A vízből kivéve, kihűtjük, majd kicsontozzuk, aztán előmelegített, forró sütőben ropogósra sütjük. A tarkababot előző nap megválogatjuk, megmossuk, aztán hideg vízben beáztatjuk. A csülök kihűtött főzőlevében a tarkababot megfőzzük, majd leszűrjük. A szalonnát és a sonkát metéltre, a gombát, a paprikát, a paradicsomot és az uborkát szeletekre vágjuk. A szalonnát kisütjük, hozzáadjuk a sonkát, és lepirítjuk. A zöldbabot olvasztott vajon, kevés sóval puhára pároljuk. Elkészítjük a ragut. A lepirított szalonnához és sonkához hozzáadjuk a paprikát, a paradicsomot, a gombát, az uborkát, ízesítjük sóval, fűszerezzük törött borssal, finomra vágott zöldpetrezselyemmel, aláöntjük a bort, aztán az egészet együtt megpároljuk. Tálaláskor a tál közepére helyezzük a megsütött csülökhúst, ráhalmozzuk a ragut, a ragu tetejére a megpárolt zöldbabot. Tetejét megszórjuk finomra vágott zöldpetrezselyemmel, és visszatesszük a sütőbe. Forrón tálaljuk. 

Csülök kelkáposztával

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 20 g grillfűszer, 30 g só, 1000 g kelkáposzta, 0,5 dl olaj, 2 dl tejföl, 1 db tojássárgája. 
A csülköt megtisztítjuk, megmossuk, a grillfűszerrel és kevés sóval jól bedörzsöljük, majd kevés vizet aláöntve, puhára pároljuk. Közben a kelkáposztát leveleire szedjük, és megabáljuk. A megpárolt csülköt kicsontozzuk, ujjnyi vastag hasábokra vágjuk, aztán a kelkáposzta leveleibe belegöngyöljük. Tűzálló tálat olajjal kikenünk, és a kelkáposztába göngyölt csülköt szorosan egymás mellé belerakjuk. A csülök párolólevét zsírjára visszapirítjuk, kihűtjük, majd elkeverjük benne a tejfölt és a tojássárgáját. Ezt a keveréket a lerakott göngyölegekre öntjük, majd előmelegített, forró sütőben átsütjük. Párolt rizst adunk mellé. Forrón tálaljuk. 

Csülök nagymama módra

Hozzávalók: 1 db hátsó csülök, 500 g kelbimbó, 200 g burgonya, 50 g méz, 30 g mustár, 20 g majoránna, 20 g só, 10 g egész bors, 50 g zsír. 
A megtisztított csülköt kuktafazékban, kevés vízben, sóval és borssal fűszerezve, puhára pároljuk. A megpuhult húst leszedjük a csontról, a szeleteket lapos tűzálló tálra tesszük, bőrös részükkel fölfelé. A húst körberakjuk majoránnás, sós vízben párolt kelbimbóval és főtt, szeletelt burgonyával. A hús bőrös felét megkenjük a mézzel, mustárral elkevert olvasztott zsírral, a burgonyát és a kelt csak a zsírral. Előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük, amíg a teteje piros-ropogós lesz, és a köret is megpirul egy kicsit. 

Csülök olasz módra

Hozzávalók: 2 db csülök, 100 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 150 g sárgarépa, 150 g petrezselyemgyökér, 50 g zeller, 50 g zsír, 100 g paradicsompüré, 1,5 dl fehérbor, 50 g citrom, 1 csomó petrezselyemzöld, 30 g só, 3 g törött bors. 
A megtisztított, megmosott csülköket megsózzuk. A zsírt felforrósítjuk, a besózott csülköket elősütjük benne, aztán kevés vizet alájuk öntve, fedő alatt, félpuhára pároljuk. A párolóléből kivéve, kihűtjük, kicsontozzuk, majd ujjnyi vastag hasábokra vágjuk. A megtisztított zöldségeket apró kockákra vágjuk, a húshoz adjuk, majd hozzáöntjük a párolólevet, a fehérbort és a külön lepirított paradicsompürét. Ízesítjük sóval, fűszerezzük a törött borssal és a péppé zúzott fokhagymával. Lefedjük, és sütőben készre pároljuk. Tálaláskor a húst tálra rendezzük, ráöntjük a zöldséges ragut, tetejét citromkarikával és finomra vágott zöldpetrezselyemmel díszítjük. Párolt rizst vagy sós burgonyát adhatunk mellé köretnek. 

Csülökpaprikás

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 100 g vöröshagyma, 20 g fűszerpaprika, 100 g zöldpaprika, 100 g paradicsom, 0,5 dl olaj, 10 g fokhagyma, 2 dl tejföl, 30 g só, 10 g köménymag. 
A megtisztított csülköt lehetőleg szilánkmentesen kisebb darabokra vágjuk. A megtisztított vöröshagymát finomra vágjuk, az olajban aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, aztán kevés vizet hozzáöntve, visszatesszük a lángra, és zsírjára visszapirítjuk. Beletesszük a feldarabolt csülköt, és addig pároljuk, amíg levet nem ereszt. Hozzáadjuk a köménymagot, a zúzott fokhagymát, a szeletekre vágott paprikát, paradicsomot, és ízesítjük sóval. Lefedve, puhára pároljuk. Amikor megfőtt, hozzáadjuk a tejfölt és átforraljuk. Forrón tálaljuk. Köretként galuskát vagy sós burgonyát adhatunk. 

Csülökpaprikás bográcsban

Hozzávalók: 2 db kicsontozott hátsó csülök, 200 g füstölt szalonna, 150 g vöröshagyma, 20 g fűszerpaprika, 4 dl száraz vörösbor, 20 g fokhagyma, 2 g törött bors, 5 g köménymag, 200 g paradicsom, 200 g zöldpaprika, 1 db csípős zöldpaprika, 50 g zeller, 200 g kelkáposzta, 40 g só. 
A kicsontozott csülökhúst 2x2 centiméteres kockákra vágjuk. A füstölt szalonnát apró kockákra aprítjuk, zsírját bográcsban kisütjük. Hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, és aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, kevés vizet adunk hozzá, visszatesszük a tűz fölé, és zsírjára visszapirítjuk. Hozzáadjuk a kockára vágott csülökhúst, a köménymagot, a zúzott fokhagymát, megsózzuk, megborsozzuk, a vörösborral felengedjük, majd lassú tűzön pároljuk. Ha a folyadék elpárologna, kevés vízzel pótoljuk. Amikor a hús félpuha, hozzáadjuk a kockára vágott paprikát, paradicsomot, zellert. Nem kevergetve, hanem rázogatva majdnem puhára pároljuk. Ekkor hozzáadjuk a metéltre vágott kelkáposztát - ha szükséges, utánaízesítjük -, majd készre pároljuk. Körete sós burgonya. Jégbe hűtött kovászos uborkát fogyaszthatunk mellé. 

Csülök párizsi módra

Hozzávalók: 1 db nagy kicsontozott hátsó csülök, 1 db tojás, 1 dl világos sör, 40 g liszt, 30 g só, 5 g fokhagyma, 5 dl olaj. 
A kicsontozott csülköt sós vízben puhára főzzük. A főzővízből kivéve kihűtjük, majd nagyobb csíkokra vágjuk. Az egész tojást a sörrel kikeverjük, hozzáadjuk a lisztet, kissé megsózzuk, belekeverjük a péppé zúzott fokhagymát. Az összevágott húst lisztbe, majd a masszába mártjuk, és bő, forró olajban kisütjük. Tálaláskor adhatunk hozzá zöldségféléket, vagy párolt rizzsel és tartármártással kínálhatjuk. 

Csülök - Pékné módra

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 30 g só, 100 g zsír, 1000 g burgonya, 50 g vöröshagyma, 1 csomó zöldpetrezselyem. 
Az előkészített csülköket besózzuk, tepsibe vagy tűzálló tálba helyezzük, majd kevés folyadék aláöntésével, majdnem puhára pároljuk. Közben a megtisztított burgonyát cikkekre, a vöröshagymát szeletekre vágjuk, aztán a majdnem puha csülökhús mellé tesszük. Fedő nélkül puhára sütjük. A csülköket kivesszük, pihentetjük, majd kicsontozzuk, és éles késsel felszeleteljük. A szeleteket a csontra visszahelyezzük, a tetejére halmozzuk a burgonyát és a hagymát. Finomra vágott zöldpetrezselyemmel megszórjuk. 

Csülök Pékné módra, cserépben sütve

Hozzávalók: 2 db kisebb csülök, 50 g füstölt szalonna, 150 g vöröshagyma, 15 g fokhagyma, 500 g burgonya, 40 g só, 10 g köménymag. 
Az előkészített csülköket megsózzuk, majd a cserépedénybe helyezzük. Hozzáadjuk a köménymagot, 0,5 dl vizet, lefedjük, majd előmelegített sütőben kb. 50 percig pároljuk. Közben előkészítjük a burgonyát és a vöröshagymát: mindkettőt tisztítás után kockákra vágjuk. A füstölt szalonnát is felvágjuk kockára, és kissé kisütjük. A cserépedény tetejét levéve, a félig megpárolódott csülökre halmozzuk a burgonyát, a vöröshagymát és a zsírjától leszűrt, félig kiolvasztott füstölt szalonnát. A fedőt az edényre visszatéve, újabb 40 percen keresztül sütjük a készítményt. Amikor megpuhult, a fedőt levéve, 5 percig erős lángon pirosra sütjük. Forrón, a cserép sütőedényben tálaljuk. 

Csülökpörkölt

Hozzávalók: 2 db füstölt csülök, 40 g zsír, 100 g vöröshagyma, 20 g fűszerpaprika, 30 g zeller, 10 g só, 10 g fokhagyma, 5 g köménymag. 
A megtisztított csülköket hideg vízben kiáztatjuk, majd ugyancsak hideg vízben tűzre téve, fedő alatt puhára főzzük. Amikor megfőttek, a vízből kivesszük, kihűtjük, kicsontozzuk, kockára vágjuk. Miközben a csülkök főnek, elkészítjük a pörköltalapot. A zsírt felolvasztjuk, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, és aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, felengedjük kevés vízzel, majd kis lángon zsírjára visszapirítjuk. Hozzákeverjük a kockára vágott csülökhúst, az ugyancsak kockára vágott zellert, a péppé zúzott fokhagymát, a köménymagot, és ha szükséges, utánaízesítjük. Lassú tűzön megpároljuk az egészet, levét bepároljuk. Forrón tálaljuk, sós burgonyát adunk hozzá. 

Csülökpörkölt krumplis rétessel

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 100 g füstölt szalonna, 100 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 1 db cseresznyepaprika, 200 g zöldpaprika, 200 g paradicsom, 40 g só, 10 g fűszerpaprika. A krumplis réteshez: 1000 g burgonya, 100 g vöröshagyma, 2 csomag réteslap, 1 csomó zellerlevél, 10 g őrölt köménymag, 50 g zsír, 10 g só, 5 g fűszerpaprika. 
A kicsontozott csülökhúst kockára vágjuk. A kockára vágott füstölt szalonnát kiolvasztjuk, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, és aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, és kevés vizet öntve hozzá, felforraljuk, majd zsírjára visszapirítjuk. Hozzátesszük a kockára vágott csülökhúst, a fokhagymát, a cseresznyepaprikát, a kockára vágott zöldpaprikát és paradicsomot, és rövid lében puhára pároljuk. Amíg a hús párolódik, elkészítjük a krumplis rétest. A megtisztított burgonyát nyersen felszeleteljük, majd a zsírban megfonnyasztott hagymával, a fűszerpaprikával, a sóval és kevés vízzel - állandó kevergetés közben - addig főzzük, amíg a burgonya töredezni nem kezd. Ekkor belekeverjük az őrölt köménymagot, a finomra vágott zellerlevelet, valamint kevés pörköltlevet a csülök párolólevéből. Az egészet lefedjük, és a tűzről levéve, 15 percig hagyjuk saját gőzében párolódni. A réteslapot vizezett konyharuhán szétnyitjuk, a burgonyát a réteslap egyik oldalára rakjuk, végeit visszahajtjuk, aztán felgöngyöljük. Kizsírozott tepsibe tesszük, és középmeleg sütőben megsütjük. Tálaláskor a krumplis rétest ferdén felszeleteljük, tálra rendezzük, majd a forró csülökpörköltet a rétes közé öntve, forrón tálaljuk. Tetejét díszíthetjük karikára vágott paprikával és paradicsommal. 

Csülökragu sós buktával

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 250 g burgonya, 750 g kelkáposzta, 250 g liszt, 50 g vöröshagyma, 3 dl húsleves (kockából), 2 dl tejszín, 2 db tojás, 1,2 dl tej, 40 g élesztő, 50 g vaj vagy főzőmargarin, 30 g étkezési keményítő, 30 g magos mustár, 1 csokor petrezselyemzöld, 30 g só, 20 g őrölt fehér bors, 20 g cukor. 
A megmosott csülköt 2 liter forrásban lévő vízbe helyezzük. Addig főzzük, amíg a hús le nem válik a csontról. A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, és sós vízben megfőzzük. A tejet meglangyosítjuk, feloldjuk benne az élesztőt, majd belekeverjük a cukrot és 100 g lisztet. 5 percig kelesztjük. A burgonyát leszűrjük, összetörjük, összegyúrjuk a maradék liszttel, a két tojás sárgájával és az apróra vágott petrezselyemzölddel. Sóval és őrölt borssal ízesítjük, majd konyharuhával letakarva, meleg helyen kb. 20 percig kelesztjük. A tésztából nyolc kis cipót formálunk, kivajazott tűzálló tálba tesszük, és további 20 percig kelesztjük. Előmelegített sütőbe toljuk, és kb. 40 percig sütjük. A megtisztított és megmosott kelkáposztát kisebb darabokra vágjuk. A megtisztított vöröshagymát felkarikázzuk. A főtt csülköt kivesszük a léből. A hagymát aranysárgára sütjük, majd kivesszük a serpenyőből. A visszamaradt zsiradékon megfuttatjuk a kelt, felöntjük a levessel és a tejszínnel, 15 percig főzzük, végül hozzáadjuk a kicsontozott, nagyobb darabokra vágott húst. Az étkezési keményítőt kevés vízzel simára keverjük, és besűrítjük vele a levet. Sóval, borssal és magos mustárral ízesítjük. A csülökragut a sós buktával és sült hagymakarikákkal tálaljuk. 

Csülök tavasziasan

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 200 g sárgarépa, 200 g petrezselyemgyökér, 50 g vöröshagyma, 20 g paradicsompüré, 250 g fejtett zöldborsó, 150 g gomba, 20 g liszt, 30 g zsír, 30 g só, 1 csomó zöldpetrezselyem. 
A zsírt felolvasztjuk, beletesszük a finomra vágott vöröshagymát, és megfonnyasztjuk. Az előkészített csülköket besózzuk, majd a hagymás zsírba téve, kevés folyadék aláöntésével, félpuhára pároljuk. Hozzáadjuk a megtisztított és kockára vágott zöldségeket és a paradicsompürét. Az egészet majdnem puhára pároljuk. Beletesszük a cikkekre vágott gombát és a zöldborsót. A lisztet kevés párolólével simára keverjük, majd a forrásban levő csülökhöz adjuk. Kiforraljuk. Forrón tálaljuk, tetejét finomra vágott petrezselyemmel meghintjük. 

Csülök tavaszi módra

Hozzávalók: 1 db nagy hátsó csülök, 100 g zsír, 10 g fokhagyma, 3 g köménymag, 500 g sárgarépa, 500 g petrezselyemgyökér, 1 csomó zöldpetrezselyem, 1000 g burgonya, 100 g zöldpaprika, 100 g paradicsom, 0,5 dl sör. 
Az előkészített csülköt hideg vízben feltesszük főni, megsózzuk, fűszerezzük köménymaggal és fokhagymával. Fedővel letakarjuk, és félpuhára főzzük. Amíg a csülök fő, a zöldségféléket megtisztítjuk és hasábokra vágjuk. Amikor a csülök már félpuha, főzővizéből kiemeljük, tűzálló tálra tesszük, köré rakjuk a feldarabolt zöldségféléket, ráöntjük az olvasztott zsírt, és lefedve, középmeleg sütőben az egészet puhára pároljuk. A fedőt levesszük, a csülköt - a sörrel kenegetve - forró sütőben ropogósra sütjük. Amikor megsült, kiemeljük, pihentetjük, majd éles késsel vékony szeletekre vágjuk, visszahelyezzük a csontra, és a párolt zöldségeket mellérakjuk. Tálaláskor finomra vágott zöldpetrezselyemmel megszórjuk, paprika- és paradicsomkarikákkal díszítjük. 

Csülöktekercs zöldséggel

Hozzávalók: 1 db kicsontozott füstölt csülök, 6 db tojás, 1 dl tejföl, 3 dl tej, 0,5 dl olaj, 30 g liszt, 20 g vaj, 100 g sárgarépa, 100 g gomba, 100 g paradicsompaprika, 150 g zöldbab, 1 csomó zöldpetrezselyem, 5 g törött bors, 20 g só, 2 g curry. 
A megtisztított csülköt sózott hideg vízben feltesszük főni. Lefedve puhára főzzük, majd levéből kivéve kihűtjük, ledaráljuk, összekeverjük a tejföllel, a finomra vágott zöldpetrezselyemmel, megsózzuk, megborsozzuk. Amíg a csülök fő, elkészítjük a tojáslepényeket. Egy deciliter tejet az olajjal és 5 darab tojással felverünk, majd palacsintasütőben 8 darab, kb. 20 centiméteres átmérőjű tojáslepényt sütünk. A tojáslepényeket megkenjük a csülökvagdalékkal, feltekerjük, és félretesszük. A zöldségféléket vékony szeletekre vágjuk, kevés zsiradék, illetve folyadék aláöntésével majdnem puhára pároljuk. Elkészítjük a besamelmártást. Az olvasztott vajban a lisztet fehér habzásig hevítjük, majd a tűzről levéve, felengedjük a maradék tejjel, simára keverjük, átvonóképességűre besűrítjük. Elkeverünk benne egy tojássárgáját, megsózzuk, curryvel ízesítjük. A megpárolt zöldségeket a betöltött tojáslepényekre halmozzuk, átvonjuk a mártással, és előmelegített sütőben pirosra sütjük. 

Csülöktokány mexikói módra

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 300 g gomba, 200 g vöröshagyma, 200 g paradicsom, 15 g fűszerpaprika, 1,5 dl olaj, 30 g só, 150 g konzerv zöldborsó. 
A megtisztított vöröshagymát finomra vágjuk, az olajban aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, a fűszerpaprikát elkeverjük benne, kevés vizet adunk hozzá, és zsírjára visszapirítjuk. A megtisztított és megmosott csülökhúst apró kockákra vágjuk, és a zsírjára visszapirított pörköltalaphoz adjuk. Megsózzuk, hozzáadjuk a cikkekre vágott paradicsomot, és kevés folyadék aláöntésével, puhára pároljuk. Ha a párolólé elpárologna, pótoljuk. Amíg a hús párolódik, a gombát megtisztítjuk, kockára vágjuk, és külön edényben, olajon megpároljuk. A megpuhult húst, a megpárolt gombát, a levéből leszűrt zöldborsót hozzákeverjük, és összeforraljuk. Forrón tálaljuk. Petrezselyemmel megszórt párolt rizst adunk hozzá. 

Csülök tormával

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 300 g vegyes zöldség, 50 g reszelt friss torma, 0,5 dl borecet, 10 g fokhagyma, 30 g só, 5 g törött bors, 2 dl tejföl, 20 g cukor. 
A megtisztított és megmosott csülökhúst hideg vízben feltesszük főni, ha felforrt, hozzáadjuk a megtisztított és karikára vágott fokhagymát, megsózzuk, megborsozzuk, majd fedő alatt puhára főzzük. Amikor megfőtt, levéből kivéve kihűtjük, majd vékony csíkokra vágjuk. Amíg a csülök fő, a reszelt tormát elkeverjük a borecettel, a cukorral és a tejföllel. A csíkokra vágott csülökhúst a tormás tejfölben megforgatjuk, tálra rendezzük. Köréje rakjuk a levéből kiszedett zöldséget, aztán sütőbe tesszük, átmelegítjük. Főtt vagy héjában sült burgonyával tálaljuk. 

Csülök zöldbabbal

Hozzávalók: 1 db csülök, 50 g zsír, 300 g konzerv zöldbab, 2 g törött bors, 1 g szegfűbors, 50 g vöröshagyma, 40 g vaj, 100 g reszelt sajt, 30 g só. 
A csülköt megtisztítjuk, megmossuk, besózzuk. A besózott csülköt tűzálló tálba tesszük, rárakjuk a fagyos zsírt, fűszerezzük a törött borssal, a szegfűborssal, és kevés folyadékot aláöntve, többszöri locsolgatás közben majdnem puhára pároljuk. Ekkor a fedőt levéve, forró sütőben pirosra sütjük. A tálból kivéve kihűtjük, óvatosan kicsontozzuk, hogy ne essen szét, majd éles késsel felszeleteljük. Aztán a csontot visszatesszük a tálra, a felszeletelt csülökhúst rárakjuk a csontra. A zöldbab levét leszűrjük, a babot a szeletelt húsra halmozzuk, tetejét megszórjuk a reszelt sajttal, és a sütőbe visszatéve, a sajtot ráolvasztjuk. 

Erdélyi káposztás csülök

Hozzávalók: 2 db kisebb kicsontozott csülök, 800 g savanyú káposzta, 100 g vöröshagyma, 2 dl tejföl, 1 csomó kapor, 20 g liszt, 10 g fűszerpaprika, 5 g fokhagyma, 20 g őrölt köménymag, 0,5 dl olaj. 
A vöröshagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, üvegesre pároljuk, majd a tűzről levéve, megszórjuk a fűszerpaprikával. A csülköket megtisztítjuk, megmossuk, feldaraboljuk, majd tűzálló tálra rendezzük bőrös felükkel fölfelé, és bekenjük a hagymás-paprikás keverékkel. Előmelegített, forró sütőben - fedő nélkül - sütjük, amíg a tetején kéreg nem keletkezik. Kevés vizet aláöntve, lefedve, 1 órán át pároljuk. Közben az átmosott savanyú káposztát szűrőn lecsepegtetjük, és olajon, fedő alatt puhára pároljuk. A tejfölt, a lisztet és az apróra vágott kaprot vízzel simára keverjük, majd a puha káposztát behabarjuk vele. Megsózzuk, meghintjük az őrölt köménnyel, aztán jól összeforraljuk. A káposztát tálra rendezzük, tetejére tesszük a csülökhúst, tejföllel és paprikaszínnel díszítjük. Forrón tálaljuk. 

Erdélyi kapros töltött káposzta

Hozzávalók: 700 g vegyes sertéshús (kicsontozott csülökhús, dagadó, lapocka), 1 db füstölt csülök, 600 g darált sertéshús, 100 g füstölt szalonna, 1000 g savanyú káposzta, 1 csomó friss kapor, 40 g só, 10 g törött bors, 150 g rizs, 50 g vöröshagyma, 2 g csombor, 2 dl tejföl, 2 dl száraz fehérbor, 15 g fűszerpaprika, 3 db tojás, 20 db abált vagy savanyított káposztalevél. 
Nagy felületű lábast használunk a káposzta főzéséhez! A lábas aljára rakjuk a vékony szeletekre vágott füstölt szalonnát. Erre helyezzük a savanyú káposzta negyedét - ha a káposztát túlságosan savanyúnak találjuk, átmossuk -, majd a káposztára tesszük a nagyobb darabokra vágott húsok egy részét. A rétegezést addig folytatjuk, amíg anyagaink el nem fogynak, figyelve arra, hogy az apró káposzta negyede megmaradjon a készítmény - a töltelékek - tetejének lezárásához. A vöröshagymát finomra vágjuk, kevés zsiradékban megfonnyasztjuk, majd a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát. A töltelékhez a rizst összedolgozzuk az egész tojásokkal, a darált hússal, megsózzuk, megborsozzuk, majd a káposztalevelekbe töltjük. A betöltött leveleket a lábas aljára rétegezett anyagokra helyezzük, hozzáadjuk a csombort, a kaprot, ráöntjük a fehérbort, lezárjuk a maradék apró káposztával, majd lefedve, mérsékelt tűzön készre főzzük. Ha elkészült, a tál aljára rakjuk az apró káposztát, rá a húst, a húsra a tölteléket, végül tejföllel és paprikaszínnel díszítjük. Forrón tálaljuk. 

Erdélyi tormás csülökhús

Hozzávalók: 1 db sertéscsülök, 800 g kocsonyahús, 100 g vegyes zöldség, 100 g vöröshagyma, 15 g fokhagyma, 30 g só, 5 g egész bors, 150 g torma. 
A megtisztított, megmosott húsokat nagyobb kockákra daraboljuk, majd annyi hideg vízben, amennyi ellepi, feltesszük főni. Amikor felforrt, megsózzuk, megborsozzuk, beletesszük a hasábokra vágott zöldséget, a vöröshagymát, valamint a torma felét. Amikor a húsok megpuhultak, a léből kiszedve tálra rendezzük, levét - ha szükséges, beforraljuk - ráöntjük a húsokra, és a tetejét megszórjuk frissen reszelt tormával. Köretként petrezselymes sós burgonyát adunk hozzá. 

Fokhagymás csülök

Hozzávalók: 2 db csülök, 30 g só, 2 g egész bors, 40 g fokhagyma, 150 g vöröshagyma, 1000 g burgonya. 
A megtisztított, megmosott csülköket megsózzuk, megborsozzuk, majd a fokhagymával, kevés vízben puhára pároljuk. A megpuhult csülköt kicsontozzuk, majd sütőtepsibe tesszük, köré szórjuk a karikára vágott hagymát és burgonyát, s az egészet kevés lével meglocsoljuk. Sütőben pirosra sütjük. 

Főtt csülök burgonyával

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 100 g füstölt szalonna, 150 g vöröshagyma, 800 g burgonya, 100 g só, 10 g egész bors, 600 g savanyú káposzta, 1 db cseresznyepaprika. 
A megtisztított és megmosott csülköket 30 dekagrammos darabokra vágjuk, sóval, borssal, erős paprikával ízesítjük, majd készre főzzük. Levét bepároljuk. Amíg a csülök fő, a füstölt szalonnát apró kockákra vágjuk és kiolvasztjuk. Hozzáadjuk a kimosott savanyú káposztát, megsózzuk, megborsozzuk, és készre pároljuk. A megtisztított burgonyát kockára vágjuk, sós vízben megfőzzük, leszűrjük, és még melegen összetörjük. Tálaláskor a tál egyik oldalára felhalmozzuk a tört burgonyát és a párolt savanyú káposztát, a másik oldalra tesszük a húst, majd meglocsoljuk a tetejét a hús párolólevével. 

Füstölt csülök elzászi módra

Hozzávalók: 2 db füstölt csülök, 1000 g savanyú káposzta, 50 g vöröshagyma, 1 dl olaj, 200 g vegyes zöldség, 3 g törött bors, 1 db babérlevél, 10 g só, 1000 g burgonya, 300 g virsli, 50 g zsír. 
A csülköket megtisztítjuk, megmossuk és kiáztatjuk. A vöröshagymát tisztítás után finomra vágjuk. A zsírt felolvasztjuk, a vöröshagymát megfonnyasztjuk benne, hozzáadjuk a kimosott savanyú káposztát, kissé lepirítjuk, majd belehelyezzük az előkészített csülköket. Félig puhára pároljuk. Amikor a csülök félpuha, hozzáadjuk a hasábokra vágott zöldséget, fűszerezzük borssal, babérlevéllel, és ha szükséges, megsózzuk. Az anyagokat együtt készre pároljuk. Tálalás előtt a virslit hosszában bevágjuk - mintegy félbe -, majd a hosszanti vágásra merőlegesen kockára vágjuk, és felforrósított zsírban megsütjük. A csülköt kicsontozzuk, tálra rendezzük, ráhalmozzuk a zöldséggel együtt párolt káposztát és a sült virslit. Köretként főtt burgonyát adunk. 

Füstölt csülök tormamártással

Hozzávalók: 2 db füstölt csülök, 50 g juhtúró, 1 dl tejszín, 1 dl tejföl, 40 g reszelt torma, 10 g só, 10 g cukor. 
A megmosott és kiáztatott csülköket hideg vízben feltesszük főni, és lefedve készre főzzük. Amikor megpuhult, a főzőléből kivéve kihűtjük, és nagyobb darabokra vágjuk. Miközben a csülök fő, a juhtúrót, a tejszínt, a tejfölt és a reszelt tormát összekeverjük, ízesítjük sóval és cukorral. A tálra rendezett csülökhöz a tormamártást külön edényben adjuk. 

Fűszeres borjúcsülök

Hozzávalók: 1000 g első borjúcsülök, 30 g só, 30 g bors, 30 g rozmaring, 30 g kakukkfű, 0,5 dl olaj, 750 g burgonya, 400 g sárgarépa, 200 g cukkíni, 2,5 dl tyúkhúsleves (kockából), 80 g vaj. 
A húst bedörzsöljük a fűszerekkel. Az olajat egy tepsiben felhevítjük, a húst beletesszük, és megsütjük. Időközönként megfordítjuk, és vizet öntünk hozzá, hogy az alja mindig nedves legyen. A burgonyát és a sárgarépát megtisztítjuk, és fél centiméteres szeletekre vágjuk. A cukkínit is felszeleteljük. A zöldségeket kb. 40 perccel a sütés befejezése előtt a húsra szórjuk. A húslevest hozzáöntjük, a zöldségeket megsózzuk és megborsozzuk, és vajdarabkákat teszünk rá. Főzés közben néhányszor megforgatjuk. Forrón tálaljuk. 

Fűszeres csülökragu

Hozzávalók: 2 db csülök, 50 g vöröshagyma, 100 g zöldpaprika, 100 g paradicsom, 1 db cseresznyepaprika, 50 g zeller, 10 g fokhagyma, 10 g fűszerpaprika, 10 g őrölt köménymag, 1 g törött szegfűbors, 0,5 dl olaj, 40 g só, 5 g törött bors. 
A megtisztított és megmosott csülköket hideg vízben feltesszük főni, ha felforrt, megsózzuk. Amíg a csülök fő, a megtisztított vöröshagymákat vékony karikákra vágjuk, és az olajon megfonnyasztjuk. Ha a csülök megfőtt, a főzőléből kivesszük, kihűtjük, kicsontozzuk, és egyenletes nagyságú kockákra vágjuk. Az összevágott húst a megfonnyasztott hagymához adjuk, megszórjuk fűszerpaprikával, elkeverjük, felengedjük kb. 2 deciliter főzőlével. Lassú tűzön felforraljuk, hozzáadjuk a feldarabolt paprikát és paradicsomot, fűszerezzük a borssal, a köménymaggal, a szegfűborssal, a fokhagymával, s megsózzuk. Levét beforraljuk. Forrón tálaljuk. Köretként főtt burgonyát adunk, házi savanyúsággal. 

Fűszeres párolt csülök

Hozzávalók: 1 db nagy kicsontozott csülök, 1 dl olaj, 20 g Vegeta, 10 g törött bors, 20 g zúzott fokhagyma, 10 g bazsalikom, 10 g őrölt kömény. 
A fűszereket az olajjal összekeverjük, és a húst alaposan bedörzsöljük a keverékkel. Ezután alufóliába tekerjük, és a hűtőszekrényben 1-2 napig érleljük. Pácolás után fóliával együtt tepsibe tesszük, közepes hőfokú sütőben kb. két óráig pároljuk. Ezután kicsomagoljuk, és megnézzük, elég puha-e már. Ha megpuhult, fedetlenül megpirítjuk minden oldalán. Petrezselymes burgonyával vagy párolt zöldséggel kínáljuk. 

Gombás csülök

Hozzávalók: 2 db csülök, 100 g sárgarépa, 100 g petrezselyemgyökér, 50 g zeller, 50 g vöröshagyma, 40 g só, 2 g egész bors, 50 g zsír, 200 g gomba, 30 g liszt, 2 dl tejföl. 
A megtisztított, megmosott csülköket besózzuk, lábasba tesszük, rövid lében félpuhára pároljuk. Ameddig a csülök párolódik, a zöldségeket megtisztítjuk, a hagymát finomra, a zöldségféléket vékony karikákra vágjuk. Amikor a hús félig megpuhult, hozzáadjuk a feldarabolt zöldségeket, a vöröshagymát, az egész borsot, és rövid lében készre pároljuk a csülköket. A megtisztított és szeletekre vágott gombát zsírban lepirítjuk, és félretesszük. Amikor a hús megpuhult, a csülköt tűzálló tálra tesszük, és ráhalmozzuk a pirított gombát. A zöldségeket áttörjük a párolólével együtt, és a hús köré öntjük a tálban. A lisztet a tejföllel elkeverjük, a húsra öntjük, és a sütőbe visszatéve, pirosra sütjük. Forrón tálaljuk. 

Gombás csülök tavaszi módra

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 200 g gomba, 150 g zöldborsó, 150 g sárgarépa, 1 csomó zöldpetrezselyem, 0,5 dl olaj, 2 dl tejföl, 20 g liszt, 10 g rozmaring, 10 g kakukkfű, 40 g só, 5 g törött bors. 
A megtisztított és megmosott csülökhúst megsózzuk, majd fedő alatt, kevés folyadék hozzáadásával félpuhára pároljuk. Amikor félpuha, a párolóléből kivéve, felszeleteljük, majd kizsírozott tűzálló tálra rendezzük. Amíg a hús párolódik, a zöldségeket megtisztítjuk, vékony szeletekre feldaraboljuk, és a hús mellé tesszük a tálra. A hús párolólevét simára keverjük a liszttel, a tejföllel, a fűszerekkel és a finomra vágott zöldpetrezselyemmel. Összeforraljuk, ráöntjük a húsra, majd a tálat lefedve, előmelegített sütőben készre pároljuk. Aztán a fedőt levéve, nagy lángon a készítmény tetejét pirosra sütjük. Köretként párolt rizst adunk. Forrón tálaljuk. 

Göngyölt csülök

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 30 g reszelt füstölt sajt, 1 dl tejföl, 1 db tojássárgája, 20 g búzadara, 5 g fokhagyma, 1 g curry, 2 g törött fehér bors, 40 g só. 
A megtisztított és megmosott csülköket hideg vízben feltesszük főni. Ha felforrt, megsózzuk, majd lefedve, puhára főzzük. Aztán a főzővízből kiemelve kihűtjük, óvatosan kicsontozzuk, oly módon, hogy csak az egyik oldalát vágjuk fel. A tejfölt, a reszelt sajtot, a tojássárgáját, a fűszereket összedolgozzuk, majd a csülkökbe töltjük a csont helyére. Aztán kötözőzsineggel átkötözzük, és tűzálló tálra téve, levével időnként locsolgatva, pirosra sütjük. Amikor a hús elkészült, a tálat a sütőből kivéve, pihentetjük, majd a kötözőzsineget eltávolítva, éles késsel felszeleteljük, és tálra rendezzük. Köretként párolt zöldségféléket vagy salátát adhatunk. 


Grillezett csülök

Hozzávalók: 2 db csülök, 30 g fokhagyma, 10 g ételízesítő, 1 dl olaj, 10 g pirospaprika, 10 g majoránna. 
Két kisebb csülköt fokhagymával, ételízesítővel és sóval ízesített vízben, kuktában puhára párolunk. Ha megpuhult, óvatosan kiemeljük belőlük a csontot, a húst henger alakúra kötözzük, és a grill nyársára feltűzzük. Megkenjük étolajba kevert pirospaprikával, meghintjük majoránnával. A sütőben erős tűzön 15 perc alatt ropogósra sütjük. A grillsütő alsó tepsijében, a maradék paprikás olajban hasábburgonyát süthetünk. A burgonya közé tehetünk néhány gombafejet is. 

Hagymás csülök

Hozzávalók: 2 db csülök, 150 g vöröshagyma, 20 g fokhagyma, 30 g liszt, 30 g só, 5 g törött bors, 2 dl olaj. 
A megtisztított, megmosott és besózott csülköket darabonként alufóliába csomagoljuk, és előmelegített, forró sütőben megsütjük. Amíg a csülkök sülnek, a vöröshagymát megtisztítjuk, vastagabb szeletekre vágjuk, karikákra szétrázzuk, lisztben megforgatjuk, aztán felforrósított, bő olajban ropogósra sütjük. Amikor megsült, kiszedjük, lecsepegtetjük, a tálalásig melegen tartjuk. A fokhagymát szétzúzzuk, majd kevés vizet hozzáadva, jól összekeverjük. Amikor a csülök megpuhult, a fóliából kivesszük, kihűtjük, egyik oldalát felvágjuk, a csontot óvatosan eltávolítjuk. A csülök belső felét - a csont helyét - bekenjük a fokhagymás lével, megfűszerezzük, majd tűzálló tálra helyezzük, aztán visszatesszük a sütőbe, és locsolgatva, pirosra sütjük. Tálaláskor rászórjuk a megsütött és melegen tartott hagymát. Hagymás tört burgonyával, savanyúsággal adjuk az asztalra. 

Hajdúkáposzta

Hozzávalók: 200 g kicsontozott füstölt csülök, 200 g főzőkolbász, 100 g húsos füstölt szalonna, 500 g savanyú káposzta, 30 g pirospaprika, 20 g őrölt bors. 
A húsos füstölt szalonnát kockára vágva kisütjük, és a savanyú káposztát alaposan kinyomkodva beleforgatjuk. Pirospaprikával megszórjuk, jól összeforgatjuk. Néhány perc múlva hozzáadjuk a karikára vágott főzőkolbászt és a kockákra vágott füstölt csülköt. Lefedve, a saját levében puhára pároljuk, majd a fedőt levéve megborsozzuk, és kevergetve, erős lángon az egészet átpirítjuk. 


Hortobágyi "gyümölcsleves"

Hozzávalók: 1 db nagyobb csülök, 50 g kolozsvári szalonna, 50 g füstölt kolbász, 40 g vöröshagyma, 10 g fűszerpaprika, 30 g só, 5 g törött bors, 250 g burgonya, 10 g fokhagyma. 
A megtisztított és megmosott csülköt hideg vízben feltesszük főni, ha felforrt, megsózzuk, és lefedve, lassú forralással puhára főzzük. Amikor megfőtt, a főzővízből kivesszük, kihűtjük, majd kicsontozzuk, és kockákra daraboljuk. Amíg a csülök fő, a szalonnát apró kockákra vágjuk, kisütjük. A burgonyát tisztítás után apró kockákra daraboljuk, a kisütött szalonnához adjuk, megsózzuk, megborsozzuk, megszórjuk a fokhagymával és a fűszerpaprikával, aztán lefedve, majdnem puhára pároljuk. Ekkor hozzáadjuk a karikára vágott kolbászt és a feldarabolt csülökhúst, majd az anyagokat összeforraljuk. Forrón tálaljuk. 

Juhászpörkölt

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 200 g vöröshagyma, 500 g káposzta, 50 g zsír, 1 dl tejföl, 20 g liszt, 30 g só, 10 g fűszerpaprika, 10 g köménymag, 10 g fokhagyma. 
A kicsontozott csülökhúst nagyobb kockákra vágjuk. A megtisztított vöröshagymát finomra vágjuk, az olvasztott zsírban aranysárgára pirítjuk, majd a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, a köménymagot és a péppé zúzott fokhagymát. Kevés vízzel felengedjük, aztán a tűzre visszatéve, zsírjára pirítjuk. Hozzáadjuk a kockára vágott csülökhúst, majd kevés folyadék hozzáadásával, majdnem puhára pároljuk. Amíg a hús párolódik, a káposztát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, a majdnem puha csülökhöz tesszük, és az anyagokat készre főzzük. A tejfölt a liszttel kikeverjük, kevés párolólevet adva hozzá, a készítményt behabarjuk, majd felforraljuk. Forrón tálaljuk. 

Kemencés sertéscsülök

Hozzávalók: 2 db sertéscsülök, 80 g zsír, 1000 g burgonya, 100 g zöldpaprika, 150 g sárgarépa, 100 g fehérrépa, 200 g vöröshagyma, 2 g törött bors, 40 g só. 
A csülökhús bőrét 1-2 cm távolságra bevagdossuk, majd megsózzuk. Sütőtepsibe rakjuk, kevés forró zsírral leöntjük, és a kemencébe vetjük. Amikor a hús felülete színt kapott, kevés vizet öntünk alá, és letakarva sütjük, hogy egyenletesen párolódhasson. Közben cikkekre vágjuk a megtisztított burgonyát, szeletekre a húsos zöldpaprikát, majd egyforma nagyságú hasábokra a sárgarépát és a fehérrépát. Amikor a csülök már majdnem puhára párolódott, mindezeket mellétesszük a negyedekbe vágott vöröshagymával együtt, és meghintjük törött borssal. Most már fedő nélkül sütjük tovább, amíg az összes anyag együtt összepuhul. 

Köményes csülök cukkínivel

Hozzávalók: 1 db hátsó csülök, 20 g köménymag, 40 g fokhagyma, 5 g törött bors, 30 g só, 1 dl olaj, 2 db közepes cukkíni, 100 g vöröshagyma, 2 g bazsalikom. 
A megtisztított, megmosott csülök vastagabb végét késsel megszurkáljuk, s a fele fokhagymával megtűzdeljük. A maradék fokhagymát szétnyomjuk, és a húst kívülről bedörzsöljük vele. Megszórjuk a köménymaggal, meglocsoljuk olajjal, majd előmelegített sütőben másfél-két órán át sütjük. Közben a hagymát aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a hosszú csíkokra vágott cukkínit, kevés fokhagymát és bazsalikomot. Aztán megsózzuk, megborsozzuk, és kevés vízzel felöntve, kis lángon megpároljuk. Amikor kész, a tűzről levéve, melegen tartjuk. A megsült csülköt felszeleteljük, majd a cukkínire rendezzük. Köretként főtt burgonya adható mellé. 

Lecsós csülök tarhonyával

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 100 g vöröshagyma, 500 g zöldpaprika, 200 g paradicsom, 1 dl olaj, 200 g tarhonya, 10 g fokhagyma, 10 g fűszerpaprika. 
A kicsontozott csülökhúst nagyobb kockákra vágjuk. A megtisztított vöröshagymát az olaj egyik felén megfonnyasztjuk. Hozzáadjuk a kockára vágott csülökhúst, megsózzuk, és rászórjuk a péppé zúzott fokhagymát. Kevés folyadékot aláöntve, fedő alatt félpuhára pároljuk. Hozzátesszük a cikkekre vágott paradicsomot, a felszeletelt zöldpaprikát, és megszórjuk a fűszerpaprikával. A fedőt visszatéve a lábasra, a húst felpuhítjuk, levét addig forraljuk, amíg olyan sűrűségű nem lesz, mint a pörkölté. Amíg a hús puhul, elkészítjük a tarhonyát. Az olaj másik felét felforrósítjuk, hozzáadjuk a tarhonyát, aranysárgára pirítjuk, majd a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát. Felengedjük dupla mennyiségű, forrásban levő, sós vízzel, megsózzuk, egészben beletesszük a vöröshagymát, aztán fedővel letakarva, megpároljuk. Tálaláskor a tál egyik oldalára felhalmozzuk a húst, másik oldalára a tarhonyát tesszük. Forrón tálaljuk. Savanyúságként jégbe hűtött kovászos uborkát vagy csalamádét adhatunk hozzá. 

Lencsesólet csülökkel

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 100 g füstölt szalonna, 100 g vöröshagyma, 250 g árpagyöngye (gersli), 500 g lencse, 10 g törött bors, 10 g fokhagyma, 300 g füstölt tarja, 0,5 dl olaj. 
A csülköt megtisztítjuk, megmossuk, és a füstölt tarjával együtt kiáztatjuk. A lencsét átválogatjuk, hideg vízben beáztatjuk. A kiáztatott húsokat hideg vízben feltesszük főni, és majdnem puhára főzzük. Amíg a húsok főnek, a többi anyagot előkészítjük. A vöröshagymát megtisztítjuk és finomra vágjuk. A fokhagymát tisztítás után péppé zúzzuk. A füstölt szalonnát vékony szeletekre vágjuk. Tűzálló tálat kibélelünk a szalonnaszeletekkel, majd gerslit, lencsét, hagymát, fokhagymát, szeletelt húst rétegezünk egymásra - az egyes rétegeket megsózzuk, megborsozzuk, és ezt mindaddig folytatjuk, amíg az anyagok el nem fogynak, ügyelve arra, hogy a legfelső réteg lencse legyen. Aztán ráöntjük a füstölt húsok főzőlevét, és lefedve, meleg sütőben az egészet készre pároljuk. Párolóedényében, forrón tálaljuk. 

Libanoni csülökegytál

Hozzávalók: 4 db báránycsülök, 300 g csicseriborsó, 600 g paradicsom, 100 g vöröshagyma, 20 g fokhagyma, 5 dl marhahúsleves, 1 db citrom, 10 g őrölt szegfűbors, 10 g szárított, darabolt cseresznyepaprika, 1 db babérlevél, 10 g őrölt kömény, 20 g só, 10 g bors, 1 csokor korianderzöld vagy petrezselyemzöld, 1 dl olívaolaj. 
A csicseriborsót egy éjszakára hideg vízben áztatjuk. Másnap az áztatólében a marhahúslevessel puhára főzzük. Nagy serpenyőben felforrósítjuk az olajat, a csülköket gyakori forgatás mellett körös-körül megpirítjuk benne, majd kivesszük. A visszamaradt zsiradékban üvegesre pároljuk a kockára vágott hagymát és a zúzott fokhagymát. Hozzáadjuk a babért és a fűszereket, majd félretesszük. A csülköket nagy tűzálló tálban, forró sütőben kb. 35 percig sütjük, közben többször megfordítjuk. A feldarabolt paradicsomot a párolt hagymához adjuk. Pár percig pirítjuk, hozzáadjuk a lecsöpögtetett csicseriborsót, és megsózzuk. A serpenyő tartalmát a csülökre halmozzuk, és visszatesszük a sütőbe. Lefedve, kis lángon 1 óráig pároljuk. Akkor kész, amikor a hús könnyen leválik a csontról. Meglocsoljuk a citromlével, és meghintjük az apróra vágott korianderzölddel. 

Mulatós csülök

Hozzávalók: 1 db nagyobb csülök, 800 g burgonya, 200 g gomba, 200 g főtt füstölt sonka, 2 dl tejföl, 1 dl száraz fehérbor, 50 g vöröshagyma, 50 g zöldpaprika, 20 g fűszerpaprika, 0,5 dl olaj, 30 g só, 10 g törött bors. 
A megtisztított és megmosott csülköt sós vízben félpuhára pároljuk. Közben a gombát megtisztítjuk, vastag szeletekre vágjuk. A sonkát és a zöldpaprikát kockára vágjuk. A hagymát finomra szeleteljük, az olajon megfonnyasztjuk, majd a tűzről levéve, a fűszerpaprikát belekeverjük. Rátesszük a gombát, a zöldpaprikát, és megsózzuk. Az egészet fedő alatt üvegesre pároljuk. Nagyobb tepsibe lerakjuk a nyers, kis hasábokra vágott burgonyát, megsózzuk, aztán félretesszük. A megpárolt csülökből a csontot kiszedjük. A húst darabokra vágjuk, a burgonyára helyezzük, elosztjuk rajta a ragut, ráöntjük a csülök párolólevét, majd alufóliával betakarjuk, aztán előmelegített, forró sütőben kb. 40 percig sütjük. Végül a tejfölt és a bort kevés sóval, borssal összekeverjük, rálocsoljuk az étel tetejére, majd fedő nélkül megpirítjuk. Forrón tálaljuk. 

Mustáros csülök

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 50 g vöröshagyma, 1 dl száraz fehérbor, 40 g mustár, 2 g bazsalikom, 30 g só, 5 g törött bors. 
A megtisztított és megmosott csülköket megsózzuk, majd kevés víz hozzáadásával, fedő alatt majdnem puhára pároljuk. Amikor félpuha, a csülköt a párolóléből kivesszük, tűzálló tálra tesszük, és forró sütőben ropogósra sütjük. A párolólében elkeverjük a mustárt, a finomra vágott vöröshagymát, a bazsalikomot, a bort, a sót és a borsot. Az így nyert ízesített levet felforraljuk, a ropogósra sütött húsra öntjük, és azzal összeforraljuk. Forrón tálaljuk. Párolt rizst vagy főtt burgonyát adunk köretnek. 

Mustban párolt csülök

Hozzávalók: 800 g kicsontozott sertéscsülök, 100 g vöröshagyma, 5 dl must vagy rostos szőlőlé, 0,5 dl olaj, 0,2 dl borecet, 30 g mustár, 30 g liszt, 30 g Vegeta, 20 g fokhagyma, 1 db babérlevél, 10 g őrölt fehér bors, 5 g őrölt szerecsendió, 5 g őrölt szegfűbors, 10 g cukor, 10 g só. 
A megtisztított bőrös csülköt pörköltnyire vágjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk és felaprítjuk. A felforrósított olajon üvegesre fonnyasztjuk a hagymát, a csülökhúst rádobjuk, és kevergetés közben jól lepirítjuk. Ráhintjük a lisztet, tovább pirítjuk 1-2 percig, majd ráöntjük a mustot. Rászórjuk a fűszereket meg az összezúzott fokhagymát, és ráöntjük az ecetet. Gyakori kevergetés közben felforraljuk, és a tűzről lehúzva, kisebb tepsibe vagy tűzálló tálba öntjük. Az edényt légmentesen befedjük. Előmelegített, forró sütőben legalább 70 percig erős lángon pároljuk. Ha a párolási idő letelt, a fedőt levesszük, és a levét felére elpárologtatjuk. Sűrű, ízes mártás maradjon alatta! Burgonyafánkkal, zsemlegombóccal vagy spagettivel tálaljuk. 

Párolt báránycsülök fokhagymás parajágyon, burgonyakrokettel

Hozzávalók: 4 db báránycsülök, 30 g Vegeta, 50 g fokhagyma, 100 g vöröshagyma, 30 g só, 10 g törött bors, 400 g paraj, 300 g burgonya, 1 db tojás, 40 g liszt, 10 g szerecsendió, 50 g margarin, 0,5 dl olaj. 
A megtisztított csülköket két gerezd fokhagymával, a felszeletelt vöröshagymával, Vegetával és 0,5 liter vízzel jénai tálban, fóliával letakarva 1 óráig forró sütőben pároljuk. A burgonyát előző nap héjában megfőzzük (vagy aznap főzve, 1-2 órát pihenni hagyjuk). A parajt megmossuk, a maradék fokhagymát péppé zúzzuk. A megpuhult csülkökről levesszük a fóliát, és kb. 10 perc alatt készre sütjük. Közben a margarint serpenyőben felolvasztjuk, hozzáadjuk a fokhagymát, a parajt, és fedő alatt sóval, borssal pár perc alatt készre pároljuk. A kroketthez a burgonyát lereszeljük, összegyúrjuk a tojással, a liszttel, a reszelt szerecsendióval, a masszából vizes kézzel kis hengereket készítünk, majd ezeket bő forró olajban kisütjük. A fölszeletelt csülökhúst a parajra helyezzük, és a krokettel tálaljuk. 

Pásztortarhonya bográcsban

Hozzávalók: 500 g kicsontozott csülökhús, 150 g tarhonya, 100 g füstölt húsos szalonna, 
100 g vöröshagyma, 0,5 dl olaj, 
30 g pirospaprika, 150 g zöldpaprika, 150 g paradicsom, 5 g őrölt kömény, 5 g babérlevélpor, 500 g burgonya, 10 g só. 
A bográcsban a tarhonyát olajon megpirítjuk, majd szűrőlapáttal kiszedjük, félretesszük. A húsos füstölt szalonnát a tarhonya visszamaradt zsiradékán kiolvasztjuk, és az apróra vágott vöröshagymát megfonnyasztjuk rajta. A kockákra vágott csülökhúst beleforgatjuk, és kevergetve, kissé megpirítjuk. Pirospaprikával meghintjük, és annyi vízzel engedjük fel, hogy éppen ellepje. Hozzáadjuk a felszeletelt zöldpaprikát és a cikkekre vágott paradicsomot, őrölt köménnyel és babérlevélporral megszórjuk, majd lefedve, kis lángon majdnem puhára főzzük. Ekkor a meghámozott, kockára vágott burgonyát és a pirított tarhonyát is a bográcsba tesszük, megsózzuk, és felengedjük annyi vízzel, hogy szűkösen ellepje. Az egészet puhára pároljuk. Tálalás előtt alaposan összekeverjük. Kovászos uborkát vagy ecetes paprikát adunk hozzá. 

Pezsgőben párolt csülök

Hozzávalók: 2 db csülök, 30 g só, 20 g őrölt bors, 2 dl száraz fehér pezsgő. 
A két közepes nagyságú, nem túl zsíros csülköt megtisztítjuk, sózzuk és borsozzuk. Kevés vízben vagy csontlében feltesszük párolni. Ha a csülök puhulni kezd, az elpárolgott folyadékot pezsgővel pótoljuk. A pezsgőben puhára párolódott csülköt petrezselymes burgonyával tálaljuk. Kiegészítőnek ecetes tormát is adhatunk hozzá. 

Pezsgős csülök gazdag burgonyával

Hozzávalók: 1 nagyobb sertéscsülök, 3 dl száraz pezsgő, 1000 g burgonya, 250 g gomba, 150 g vöröshagyma, 250 g piros színű zöldpaprika, 2 dl tejföl, 50 g fokhagyma, 30 g só, 10 g törött bors. 
A csülköt előző nap megtisztítjuk. Annyi vizet öntünk egy fazékba, amennyi ellepi. Megsózzuk és felforraljuk. Ekkor beletesszük a csülköt, és kis lángon félpuhára főzzük. A lében hagyjuk kihűlni, majd a hűtőszekrényben tartjuk másnapig. A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk és eltesszük. Másnap a gombát megtisztítjuk, a zöldpaprikát felkarikázzuk, a hagymát egészen finomra aprítjuk. A hideg csülöklé tetejéről leszedett 1 evőkanálnyi zsírban megfonnyasztjuk a hagymát, megsózzuk, rátesszük a felszeletelt gombát, és fedő alatt puhára pároljuk, majd zsírjára sütjük. Közben a főtt burgonyát karikákra vágjuk. Nagy tepsiben elterítjük, elosztjuk rajta a paprikaszeleteket és a hagymás gombát, majd leöntjük a megsózott tejföllel. A tepsit betoljuk a forró sütőbe. Ezután a csülköt tűzálló tálra tesszük. A zúzott fokhagymát rászórjuk, és aláöntjük a pezsgőt, majd szorosan - lehetőleg alufóliával - lefedjük. Ugyancsak a forró sütőbe toljuk, és a burgonyával együtt kb. 40 percig pároljuk. Végül a csülökről leszedjük a fóliát, rátesszük a gombás burgonyára, mártását ráöntjük, és együtt szép pirosra pirítjuk. (Könnyebben kezelhető az étel, ha a csülköt kicsontozzuk, félpuhán felszeleteljük, és a fólia alatt így pároljuk puhára.) 

Pincepörkölt villányi módra

Hozzávalók: 300 g kicsontozott csülökhús, 300 g marhalábszár, 300 g sertésláb, 300 g sertéslapocka, 100 g zsír, 1000 g burgonya, 250 g vöröshagyma, 15 g fokhagyma, 300 g zöldpaprika, 200 g paradicsom, 20 g fűszerpaprika, 15 g csípős fűszerpaprika, 40 g só, 2 dl száraz vörösbor. 
Az anyagokat előkészítjük. A húsokat megmossuk, kockára daraboljuk, és külön-külön félretesszük. A vöröshagymát tisztítás után finomra vágjuk, a fokhagymát péppé zúzzuk. A zöldpaprikát és a paradicsomot megmossuk, kockára vágjuk. A burgonyát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, és hideg vízbe tesszük a felhasználásig. A zsírt bográcsban felolvasztjuk, aztán hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, és megfonnyasztjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikákat, a fokhagymát, hozzáadjuk a marhalábszárt, a feldarabolt zöldpaprikát, paradicsomot, megsózzuk, aztán a bográcsot a tűz fölé visszahelyezve, lassú tűzön a húst félpuhára pároljuk. Amikor megpuhult, hozzáadjuk a feldarabolt sertéslábat, együtt tovább pároljuk kb. fél órán át. Ha szükséges, az elpárolgott folyadékot pótoljuk. Fél óra múlva hozzáadjuk a kockára vágott csülökhúst és lapockát. Amikor valamennyi hús majdnem puha, a bográcsba tesszük a cikkekre vágott burgonyát, ha szükséges, utánaízesítjük, és összeforralva, az anyagokat készre főzzük a hozzáöntött vörösborral. (A bográcsban levő anyagokat nem szabad megkeverni, csak a bogrács rázogatásával megmozgatni!) 

Rakott csülök

Hozzávalók: 1 db csülök, 1000 g burgonya, 400 g zöldpaprika, 200 g paradicsom, 100 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 50 g füstölt szalonna, 3 dl tejföl, 40 g só, 10 g törött bors. 
A megtisztított és megmosott csülköt besózzuk, aztán kevés víz hozzáadásával, félpuhára pároljuk. A párolóléből kivéve kihűtjük, majd kicsontozzuk, és éles késsel vékony szeletekre vágjuk. A megtisztított burgonyát, a vöröshagymát és a zöldpaprikát karikákra vágjuk, a füstölt szalonnát csíkokra daraboljuk. Mély tűzálló tál aljára helyezünk egy réteg karikára vágott burgonyát, megsózzuk, aztán rátesszük a hagymát, a szalonnát, a paradicsomot, a felszeletelt csülökhúst, a zöldpaprikát, végül a tetejét burgonyával zárjuk. A tejfölt megsózzuk, megborsozzuk, elkeverjük benne a zúzott fokhagymát, és a rétegezett anyagokra öntjük. Előmelegített, forró sütőben pirosra sütjük. Forrón tálaljuk. 

Rakott karalábé füstölt csülökkel

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 10 db friss karalábé, 1 csomó zöldpetrezselyem, 20 g zsír, 10 g só, 2 dl tejföl. 
A megtisztított és megmosott csülköt hideg vízbe tesszük, és puhára főzzük. Közben a karalábét megtisztítjuk, apró kockákra vágjuk, majd a felolvasztott zsírban, a finomra vágott zöldpetrezselyemmel és kevés folyadék hozzáadásával, puhára pároljuk. A megfőtt csülköt a főzőiéből kivesszük, kihűtjük, kicsontozzuk, és apró kockákra vágjuk. Tűzálló tálban a párolt karalábét és a főtt csülökhúst egymásra rétegezzük, és a tejföllel meglocsolva, sütőben átsütjük. Forrón tálaljuk. 

Részeges csülök

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 2 dl száraz fehérbor, 10 g fokhagyma, 40 g só, 10 g törött bors 
A megtisztított és megmosott csülköt besózzuk, aztán a bort aláöntve - ha szükséges, az elpárolgott folyadékot vízzel pótolva -, fedő alatt puhára pároljuk. Amikor megpuhult, a párolóléből kivéve kihűtjük, éles késsel felszeleteljük, és bőrös felével felfelé, tűzálló tálra rakjuk. A párolólevet elkeverjük a zúzott fokhagymával, megborsozzuk, és a tálba, rakott húsra öntjük. Forró sütőbe téve, állandó locsolgatás mellett ropogósra sütjük. Köretként sült burgonyát adunk. 

Rizses csülök

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 250 g rizs, 20 g vaj, 150 g paradicsom, 5 g curry, 30 g só, 10 g törött bors, 3 g sáfrány. 
A kicsontozott csülköt kockára vágjuk, és sós vízben félpuhára főzzük. Amíg a hús puhul, a rizst kiválogatjuk, megmossuk, a vajon üvegesre pirítjuk, majd kb. ugyanannyi, forrásban levő, sós vízzel felengedjük, hozzáadjuk a sáfrányt, és fedővel letakarva, félig puhára pároljuk. A rizst és a húst összekeverjük a curryvel, a sóval és a törött borssal, tetejére rárakjuk a karikára vágott paradicsomot. A főzőlevet átszűrjük, felforraljuk, a rizses húsra öntjük, majd lefedve, forró sütőben puhára pároljuk. A fedőt levéve, tetejét megpirítjuk. Forrón tálaljuk. Friss zöldsalátát adunk hozzá. 

Ropogós csülök egészben

Hozzávalók: 2 db kis sertéscsülök, 30 g fokhagyma, 40 g Vegeta, 10 g törött bors. 
Előző nap a csülköket letisztítjuk, megmossuk. Egészben hagyjuk. A húsos felüket Vegetával, fokhagymával és borssal jó vastagon bedörzsöljük, ezután kuktába, a lyukas betétre tesszük. Aláöntünk 2 deciliter vizet, és egy órán keresztül pároljuk. Hagyjuk kihűlni, majd hűtőben tartjuk a húst másnapig. Készítéskor bőrével felfelé kis tepsibe tesszük a csülköket, ráöntjük a zúzott fokhagymával kevert főzőlevet. Előmelegített, forró sütőbe toljuk, és addig pirítjuk közepes lángon, amíg szép pirosra sül a csülök bőre. Közben néhányszor megforgatjuk, hogy egyenletesen piruljon, és levével locsolgatjuk. Tetszés szerinti körettel (burgonyával vagy zöldséggel) és salátával tálaljuk. 

Ropogós csülökkockák

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 800 g burgonya, 100 g vöröshagyma, 80 g füstölt szalonna, 1 csomó zöldpetrezselyem, 30 g só, 10 g törött bors, 20 g zsír. 
A csülköt apró kockákra vágjuk, kevés sós vízben félpuhára pároljuk, majd a párolóléből a húst kiszedjük. A burgonyát tisztítás után apró kockákra daraboljuk. A megtisztított vöröshagymát karikára, a füstölt szalonnát vékony szeletekre vágjuk. Közepes tepsit kizsírozunk, beletesszük a darabolt anyagokat, megsózzuk, megborsozzuk, összekeverjük, a tetejére helyezzük a szalonnaszeleteket, aztán kevés párolólevet aláöntve, forró sütőbe tesszük. Sütés közben többször megkeverjük, és addig sütjük, amíg az anyagok ropogósra sülnek. Előmelegített tálra halmozzuk. Friss zöldsalátát adunk mellé. 

Sajtos csülökmetélt túróci módra

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 2 dl tejföl, 10 g fokhagyma, 150 g juhsajt, 30 g só, 5 g törött bors. 
A kicsontozott csülökhúst besózzuk, hideg vízben feltesszük főni, és lefedve, félpuhára főzzük. A főzőléből kiemelve kihűtjük, és csíkokra vágjuk. Amíg a csülök fő, a lereszelt juhsajtot, a borsot, a péppé zúzott fokhagymát a tejföllel elkeverjük. A csíkokra vágott csülökhúst tűzálló tálra tesszük, kevés főzőlevet öntünk alá, a tejföllel meglocsoljuk, és alufóliával betakarjuk. Előmelegített, forró sütőbe tesszük, megpároljuk. amikor megpuhult, a fóliát levesszük róla, tetejét pirosra sütjük. Szalmaburgonyával tálaljuk. Ízlés szerint jégbe hűtött káposztasalátát is adhatunk hozzá. 

Sertéscsülök csőben

Hozzávalók: 2 db sertéscsülök, 50 g szezámmag, 100 g trappista sajt, 2 db tojás, 40 g só. 
A csülköket tisztítás után sós vízben puhára főzzük, kiemeljük, lehűtjük, majd a csontok irányában kettévágjuk. A reszelt trappista sajtot összekeverjük a tojásokkal és a szezámmaggal. A kettévágott csülköket vágási felületükkel lefelé sütőrácsra helyezzük, mindenütt bevonjuk a szezámmagos keverékkel, majd előmelegített sütőben ropogósra sütjük. Tálaláskor melléöntjük a sütés közben összegyűlt levét. 

Sertéscsülök konyhafőnök módra

Hozzávalók: 1 db csülök, 500 g karfiol, 2 g őrölt fehér bors, 10 g fokhagyma, 20 g só, 10 g sertéssült-fűszersó, 1 g curry, 0,5 dl olaj, 200 g reszelt sajt, 2 dl tejföl. 
A csülköt kicsontozzuk, sóval és fűszersóval bedörzsöljük. Tepsibe tesszük, leöntjük olajjal, és alufóliával lefedve, előmelegített sütőben pároljuk. Kb. egy óra múlva a fóliát levesszük, és időnként meglocsolva, készre sütjük. Kivesszük a sütőből, félretesszük. Közben a karfiolt rózsáira szedjük, megtisztítjuk, sós vízben megfőzzük. (Ha mirelit a karfiol, rövid ideig főzzük.) A tejfölt sóval, fehér borssal, curryvel és finomra vágott vagy összezúzott fokhagymával kikeverjük, esetleg csipetnyi liszttel sűrítjük. A kihűlt csülökhúst felszeleteljük, tűzálló tálra helyezzük. A szeletekre elosztjuk a karfiolt, bevonjuk a kikevert tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal. Forró sütőben addig sütjük, amíg a sajt szépen ráolvad. Vajas, petrezselymes burgonyával tálaljuk. 

Sólet füstölt csülökkel

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 500 g marhalábszár, 1 db füstölt libacomb, 500 g tarkabab, 0,5 dl olaj, 40 g vöröshagyma, 10 g fűszerpaprika, 20 g liszt, 4 db tojás. 
A babot egy éjszakán át hideg vízben áztatjuk. Az olajon megpirítjuk a finomra vágott hagymát, majd a tűzről levéve, meghintjük a fűszerpaprikával, aztán hozzáadjuk a babot, a darabokra vágott libacombot, a füstölt csülköt és a marhalábszárt. Vízzel felöntjük, tetejére evőkanálnyi lisztet szórunk, ezt simára elkeverjük, majd a fazekat lefedve, sütőbe tesszük, és 3-4 órán át sütjük. Közben a levét kevés vízzel pótoljuk. Amikor majdnem kész, beleteszünk 4 db jól megmosott tojást héjastól, és 10 percig főzzük. Tálalás előtt kivesszük a tojásokat, megtisztítjuk, félbevágjuk, és a sólet tetejére rakjuk. 

Sörben párolt báránycsülök

Hozzávalók: 4 db kicsontozott báránycsülök, 50 g vöröshagyma, 5 dl Guinness fekete sör, 0,5 dl olaj, 30 g liszt, 1 db babérlevél, 0,2 dl borecet, 20 g fokhagyma, 5 g őrölt szerecsendió, 5 g őrölt szegfűbors, 5 g őrölt fehér bors, 10 g cukor, 10 g só. 
A csülköket megtisztítjuk, megmossuk, és akkora kockákra vágjuk, mint a pörköltnek való húst. A meghámozott vöröshagymát apróra metéljük, és a forró olajon üvegesre fonnyasztjuk. A húst rádobjuk a hagymás olajra, és hirtelen lepirítjuk. Ezután meghintjük a liszttel, azzal is pirítjuk néhány percig, majd a sört ráöntjük. Egyszerre beleszórjuk az összes fűszert és a zúzott fokhagymát, majd ráöntjük az ecetet. Kevergetve felforraljuk, és a tűzről levéve, beleöntjük egy tűzálló tálba. A tálat befedjük, és előmelegített, forró sütőben kb. 60 percig pároljuk. Burgonyafánkkal vagy zsemlegombóccal tálaljuk, de apróra tört spagetti is illik hozzá. 

Sörben párolt sertéscsülök

Hozzávalók: 1 db kicsontozott sertéscsülök, 30 g liszt, 1 dl olaj, 50 g vöröshagyma, 10 g fűszerpaprika, 400 g vegyes zöldség, 1 db babérlevél, 30 g só, 5 g törött bors, 1 g törött szegfűbors, 4 dl világos sör. 
A kicsontozott csülökhúst nagyobb karikákra vágjuk, megsózzuk, paprikás lisztbe mártjuk, majd felforrósított olajban elősütjük. A húsokat a zsírból kiszedjük, párolóedénybe tesszük. A vöröshagymát megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a karikára vágott zöldséget, a babérlevelet, megsózzuk, fűszerezzük a törött borssal és a szegfűborssal, majd a sört aláöntve, összeforraljuk, aztán a húsokra öntjük, és fedő alatt puhára pároljuk. Amikor a hús megpuhult, kiszedjük. A zöldséget áttörjük, felengedjük a párolólével, és a tálra rendezett húsokat átvonjuk a mártással. Főtt tésztát vagy párolt rizst adhatunk mellé. 

Stifádó

Hozzávalók: 1 db kicsontozott csülök, 50 g vaj, 500 g apró szemű hagyma vagy gyöngyhagyma, 70 g paradicsompüré, 1 dl száraz vörösbor, 0,1 dl borecet, 5 g cukor, 10 g fokhagyma, 1 g őrölt fahéj, 1 g őrölt szegfűszeg, 5 g őrölt köménymag, 20 g leveskocka, 20 g só. 
A kicsontozott csülökhúst kockákra vágjuk, a felolvasztott vajon elősütjük, s tűzálló tálra rendezzük. A hagymát megtisztítjuk, megmossuk, a hús mellé rakjuk. A visszamaradt sütővajban a paradicsompürét rozsdabarnára pirítjuk, felengedjük a vörösborral, hozzáadjuk a fűszereket, felforraljuk, és a húsra öntjük. A tálat lefedjük, és előmelegített, forró sütőben készre pároljuk. Forrón tálaljuk, főtt burgonyával. 

Sült csülök savanyú káposztával

Hozzávalók: 1 db csülök, 500 g savanyú káposzta, 10 g fokhagyma, 30 g só, 30 g zsír. 
Az előkészített csülköt besózzuk, és hideg vízben feltesszük főni. Amikor megfőtt, a vízből kivéve kihűtjük, kicsontozzuk, és bedörzsöljük a péppé zúzott fokhagymával. Az így elkészített csülköt tűzálló tálra helyezzük, tetejére tesszük a fagyos zsírt, köré rakjuk a kicsavart savanyú káposztát, majd kevés főzőlevet aláöntve, sütés közben többször locsolgatva, készre, ropogósra sütjük. Tálaláskor főtt burgonyát adunk mellé. 

Székely almás csülök

Hozzávalók: 1 db csülök, 20 g tárkonylevél, 500 g savanykás alma, 0,5 dl olaj, 20 g liszt, 30 g só. 
Az előkészített csülköt sűrűn beszurkáljuk, ezekbe a lyukakba beletesszük a finomra vágott tárkonylevelet, majd besózzuk. Így "pácoljuk" egy napig. A pácolt csülök alá kevés folyadékot öntünk, és puhára pároljuk. Amíg a hús puhul, megtisztítjuk az almát, és hideg vízben félretesszük. Amikor a hús megpuhult, a párolóléből kivesszük, majd kihűtjük, aztán kicsontozzuk, és éles késsel felszeleteljük. A párolólében a cikkekre vágott almát megpuhítjuk, hozzátesszük a felszeletelt húst, és az egészet az előzőleg elkészített rántással berántjuk, aztán kiforraljuk. Forrón tálalva, párolt rizst adunk mellé. 

Székely csülök

Hozzávalók: 2 db hátsó csülök, 150 g vöröshagyma, 40 g só, 80 g zsír, 20 g fűszerpaprika, 2 g köménymag, 5 g fokhagyma, 4 dl tejföl, 30 g liszt, 1000 g savanyú káposzta, 1 csomó friss kapor. 
A csülköket előkészítjük, megsózzuk, a felolvasztott zsírban minden oldalukat elősütjük, aztán megfelelő nagyságú edénybe tesszük. A megtisztított és finomra vágott vöröshagymát a csülök elősütése után visszamaradó zsírban aranysárgára pirítjuk, majd a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, a fokhagymát és a köménymagot. Kevés folyadékot adva hozzá, fölforraljuk, az elősütött csülökre öntjük, és fedővel letakarva, félig megpároljuk. Aztán hozzáadjuk a megmosott és kicsavart káposztát, és együtt puhára főzzük. A tejfölt a liszttel, a finomra vágott kaporral kikeverjük, és kevés párolólevet adva hozzá, készítményünket behabarjuk vele, aztán kiforraljuk. Forrón tálaljuk - úgy, hogy a csontról lefejtett csülökhús kerüljön a káposzta tetejére. 

Szüreti csülök

Hozzávalók: 1 db kicsontozott hátsó csülök, 150 g gomba, 20 g só, 5 g törött bors, 1 csomó zöldpetrezselyem, 100 g főtt füstölt sonka, 50 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 2 dl tejföl, 0,5 dl must, 0,5 dl olaj. 
A kicsontozott csülökhús belső felületét megsózzuk, felcsavarjuk, kötözőspárgával - sonkakötözéssel összekötjük, aztán hideg vízben feltesszük főni. Amikor felforrt, a főzővizet is kissé megsózzuk. Amíg a csülök fő, a finomra vágott hagymát lepirítjuk az olajon, hozzáadjuk az apró kockára vágott gombát, majd tovább pirítjuk, aztán sóval ízesítjük, megborsozzuk és megszórjuk a finomra vágott petrezselyemmel. Elkeverjük benne az apró kockákra vágott sonkát, a péppé zúzott fokhagymát, felengedjük a musttal, és hozzákeverjük a tejfölt. Amikor a csülök megfőtt, a vízből kivesszük, kihűtjük, majd kicsontozzuk, éles késsel felszeleteljük, aztán tálra rendezve, bevonjuk a tejfölös-gombás raguval, majd előmelegített, forró sütőben pirosra sütjük. Tálaláskor hagymás tört burgonyát vagy párolt rizst adunk mellé, külön edényben. 

Szüreti csülök - másképpen

Hozzávalók: 1 db hátsó csülök, 750 g burgonya, 400 g zöldpaprika, 200 g paradicsom, 150 g gomba, 100 g vöröshagyma, 2 dl tejföl, 20 g fokhagyma, 20 g főzőmargarin, 15 g piros fűszerpaprika, 10 g törött fekete bors, 10 g só. 
A csülköt megtisztítjuk, besózzuk, és kuktában betétre rakjuk. Aláöntünk 3 dl vizet. Lezárva, a forrástól számított 45 percig pároljuk. Közben a burgonyát héjában megfőzzük, a megmosott zöldpaprikákat kicsumázzuk és felkarikázzuk, a gombát megtisztítjuk és felszeleteljük. A paradicsomot gerezdeljük, a hagymát finomra vágjuk. A felforrósított főzőmargarinon megfonnyasztjuk a hagymát. Megsózzuk, ezután a gombaszeleteket beletesszük, és fedő alatt, gyakran kevergetve, puhára pároljuk, illetve zsírjára sütjük. A tűzről levéve, belekeverjük a zúzott fokhagymát, a törött borsot és a pirospaprikát. Egy nagyobb tepsibe karikázzuk a főtt burgonyát, közé keverjük a paradicsomszeleteket, és megsózzuk. Ezt beborítjuk a zöldpaprikával, amin elosztjuk a gombát. A csülökléből néhány evőkanálnyit rálocsolunk, majd a tepsit betoljuk az előmelegített, forró sütőbe, és 20 percig erős lángon sütjük. Közben a főtt csülköt felszeleteljük. A sütőből kivett étel tetejére rakjuk a főtt csülökhúst, ezt leöntjük a megsózott tejföllel, és néhány percig visszatesszük a sütőbe. 

Tavaszi borjúcsülök

Hozzávalók: 2 db borjúcsülök, 100 g vöröshagyma, 1 dl olaj, 100 g vaj, 150 g sárgarépa, 150 g zöldbab, 150 g zöldborsó, 150 g karfiol, 50 g cukor, 10 g szemes bors, 20 g só. 
A borjúcsülköt tisztítás után megsózzuk, lábasba tesszük, hozzáadjuk a cikkekre vágott vöröshagymát és a szemes borsot. Kevés olajat és vizet öntünk alá, majd fedő alatt puhára pároljuk. Amikor megpuhult, sütőben szép pirosra sütjük. Közben a zöldségeket kevés vajon puhára pároljuk, sóval, cukorral ízesítjük. A kész borjúcsülköt a csontról lefejtjük, felszeleteljük, és a párolt vegyes zöldséggel együtt tálaljuk. 

Tárkonyos csülök

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 5 g tárkonylevél, 0,2 dl tárkonyecet, 2 dl tejföl, 30 g liszt, 30 g só, 10 g cukor. 
A megtisztított, megmosott csülköket hideg vízben feltesszük főni. Amikor felforrt, megsózzuk, majd fedő alatt, lassú forralással puhára főzzük. Amikor megfőtt, a vízből kivéve kihűtjük, majd kicsontozzuk, éles késsel felszeleteljük, és tűzálló tálra rendezzük. Amíg a csülök fő, a tejfölt a liszttel simára keverjük, hozzáadjuk a finomra vágott tárkonylevelet, a tárkonyecetet, a cukrot, megsózzuk, aztán az egészet összeforraljuk. A mártást a tálra rakott, felszeletelt csülökhúsra öntjük, és az egészet felforrósítjuk. Köretként zsemlegombócot adunk hozzá. 

Tejszínes csülök római tálban

Hozzávalók: 1 db csülök, 600 g burgonya, 150 g gomba, 100 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 2 dl tejszín, 30 g só, 5 g egész bors, 2 g törött bors, 1 db babérlevél, 5 g borókabogyó, 0,5 dl ecet. 
Az előkészített csülköt hideg vízben feltesszük főni. Amikor felforrt, megsózzuk, hozzáadjuk a babérlevelet, a borókabogyót, a fokhagymát, az egész borsot, és hozzáöntjük az ecetet. Ebben az ízesített lében a csülköt puhára főzzük. Ha megfőtt, a vízből kivéve kihűtjük, majd kicsontozzuk, és éles késsel vékony szeletekre vágjuk. Amíg a csülök fő, előkészítjük a többi alapanyagot. A burgonyát és a vöröshagymát megtisztítjuk, karikákra vágjuk, a megtisztított gombát felszeleteljük. A római tál aljára rakjuk a burgonyát, megsózzuk, megborsozzuk, rátesszük a gombát, majd erre a vöröshagymát, és megfűszerezzük ezt a réteget is. A rétegezést a felszeletelt csülökhússal zárjuk. Kevés főzőlevet aláöntve, ráöntjük a tetejére a tejszínt, majd a tálat lefedve, sütőben egy órán át pároljuk. Amikor megpuhult, a római tálban, forrón adjuk az asztalra. 

Tejszínes, kapros káposztába ágyazott csülök

Hozzávalók: 500 g sertéscsülök (lehet füstölt is), 1000 g gyalult édeskáposzta, 100 g vöröshagyma, 20 g fokhagyma, 1 csokor friss kapor, 1 csokor friss zellerzöld, 100 g füstölt kolozsvári szalonna, 150 g hajszálvékony füstölt szalonna, 150 g lángolt kolbász, 2 dl tejszín, 2 dl tejföl, 100 g paradicsom, 1 db cseresznyepaprika, 10 g köménymag, 10 g fűszerpaprika, 10 g őrölt bors. 
Egy cseréptál alját kibéleljük a füstölt szalonnával, és erre teszünk néhány szép friss zellerlevelet. Az üvegesre dinsztelt hagymával és hússal összekevert káposztát rétegezve rakjuk a vékony karikákra vágott lángolt kolbásszal a tálba. Erre ágyazzuk a nyers vagy az előre megfőzött füstölt - sertéscsülköt. Aláöntünk 1 dl tejszínt, ha van, a füstölt csülök levét, és végül 2 dl tejfölt. Tetejére rakunk két szelet bevagdosott kolozsvári szalonnát. Lefedve - ha nyers a csülök, másfél óráig, ha előre megfőzött füstölt, egy óráig - sütjük. Amikor kész, a fedőt levéve, tejszínt öntünk a tetejére, és megszórjuk finomra vágott friss kaporral. Cserépben tálaljuk. 

Tepsis csülök

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 150 g vöröshagyma, 800 g burgonya, 10 g fűszerpaprika, 1 dl olaj, 20 g zsír, 10 g fokhagyma, 30 g só. 
Az előkészített csülökhúst hideg vízben feltesszük főni, ha felforrt, megsózzuk, és fedő alatt félpuhára főzzük. Amíg a csülök fő, a burgonyát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, és hideg vízben félretesszük. A vöröshagymát karikákra vágjuk, a fokhagymát péppé zúzzuk. Tűzálló tálat kizsírozunk, belerakjuk a burgonyát, megsózzuk, ráhelyezzük bőrös felével fölfelé a félig főtt csülökhúst. A karikákra vágott vöröshagymát az olajban megfonnyasztjuk, majd a tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát és a fokhagymát. A csülök főzőlevével felengedve kiforraljuk, aztán a sütésre előkészített húsra öntjük. A tálat lefedjük, és sütőben piros-ropogósra sütjük. Forrón tálaljuk, céklasalátával. 

Tormás csülök

Hozzávalók: 1 db csülök, 1000 g kocsonyahús, 1 dl száraz fehérbor, 0,2 dl ecet, 30 g só, 5 g egész bors, 1 db babérlevél, 20 g citromhéj, 30 g vöröshagyma, 2 g borókabogyó, 1 g szegfűszeg, 200 g torma. 
Az előkészített húsokat hideg vízben feltesszük főni. Ha felforrt, ízesítjük sóval, az ecettel, a borral és a fűszerekkel. Lefedve, lassú forralással addig főzzük, amíg a csontról könnyen leválik a hús. A tűzről levéve kihűtjük, a nagyobb csontokat kivesszük, majd tálra rendezve, tetejét megszórjuk frissen reszelt tormával. 

Töltött csülök 1.

Hozzávalók: 2 db csülök, 10 g egész bors, 40 g só, 15 g fokhagyma, 150 g füstölt szalonna, 1000 g burgonya, 400 g szafaládé, 1 csomó zöldpetrezselyem, 2 dl tejföl, 100 g sajt, 20 g Piros Arany ízesítő. 
Az előkészített csülköket hideg vízben feltesszük főni, amikor felforrt, megsózzuk, hozzáadjuk a fokhagymát és az egész borsot. Fedővel letakarjuk, és lassú forralással puhára főzzük. Amikor a csülök megpuhult, a főzőléből kivesszük, kihűtjük, aztán óvatosan, hogy szét ne essen, kicsontozzuk. Amíg a csülök fő, előkészítjük a többi anyagot. A füstölt szalonnát vékony szeletekre vágjuk, a burgonyát héjában megfőzzük, megtisztítjuk és felszeleteljük. A zöldpetrezselymet finomra vágjuk, a fokhagymát péppé zúzzuk, és összekeverjük a Piros Arannyal. A szalonnaszeleteket tűzálló tál aljára tesszük, ráhelyezzük a szeletelt burgonyát, és forró sütőben összesütjük. A kicsontozott csülökbe belehelyezzük a félbevágott szafaládékat, aztán bőrös felével felfelé, az elősütött burgonyára helyezzük, és felületét megkenjük a fokhagymás krémmel. Ráöntjük a tejfölt, megszórjuk reszelt sajttal, aztán előmelegített, forró sütőben pirosra sütjük. Forrón tálaljuk. 

Töltött csülök 2.

Hozzávalók: 2 db csülök, 10 g köménymag, 40 g só, 500 g savanyú káposzta, 150 g savanykás alma, 200 g sárgarépa. 
Az előkészített csülköket besózzuk, hideg vízben feltesszük főni. Amikor megfőtt, kihűtjük, kicsontozzuk, és előkészítjük a töltésre. Amíg a csülök fő, elkészítjük a tölteléket. A savanyú káposztát levéből kicsavarjuk, a köménymaggal megszórjuk, és kevés folyadék aláöntésével, félig megpuhítjuk. Hozzáadjuk az apró kockákra vágott almát és a reszelt sárgarépát, s ha kell, utánaízesítjük. Az anyagokat együtt puhára pároljuk, majd kissé kihűtjük, aztán a kiemelt csontok helyére töltjük. A betöltött csülköket kötözőzsineggel szorosan átkötjük, és tűzálló tálba téve, előmelegített, forró sütőben ropogósra sütjük. Tálalás előtt a húst hagyjuk pihenni, majd a kötözőzsineget eltávolítva, éles késsel felszeleteljük, és tálra rendezzük. Hidegen és melegen egyaránt fogyasztható. 

Töltött csülök debreceni módra

Hozzávalók: 2 db kicsontozott csülök, 150 g debreceni kolbász, 150 g sajt, 30 g só, 5 g törött bors, 50 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 1 dl olaj, 1 dl száraz fehérbor. 
A kicsontozott csülkök belsejét megsózzuk, megborsozzuk. A szeletelt sajtot és a lángolt kolbászt a húsra helyezve, együtt felcsavarjuk, kötözőspárgával megkötözzük. Külső felületét is besózzuk, megborsozzuk. Az olajat felhevítjük, benne az összekötözött csülkök minden oldalát elősütjük. Az elősütött csülköket lábasba tesszük, ráöntjük a bort, hozzáadjuk a vöröshagymát és a fokhagymát, és lefedve, ropogósra sütjük. Amikor megsült, kivesszük, pihentetjük, majd a kötözőanyagot eltávolítva, éles késsel vékony szeletekre vágjuk. Forrón tálaljuk. 

Töltött káposzta alföldi módra

Hozzávalók: 1 db csülök, 500 g darált sertés színhús, 400 g sertésköröm, 300 g sertésfül, 1000 g savanyú káposzta, 20 db savanyúkáposzta-levél, 150 g rizs, 2 db egész tojás, 10 g törött bors, 20 g fűszerpaprika, 50 g vöröshagyma, 40 g liszt, 100 g zsír, 5 dl tejföl, 1 csomó kapor. 
A bőrös húsokat hideg vízben feltesszük főni, és lassú forralással puhára főzzük. Amikor megfőtt, a vízből kivesszük, kihűtjük, aztán kicsontozva, nagyobb darabokra vágjuk. Amíg a húsok főnek, a darált sertéshúst, a rizst, a tojásokat összedolgozzuk, megsózzuk, megborsozzuk. A káposztaleveleket a vastagabb erektől megszabadítjuk, és a tölteléket belecsavarjuk. Lábas aljára tesszük a kiáztatott és kicsavart apró káposztát, ráhelyezzük a töltelékeket, és a húsok főzőlevéből ráöntünk annyit, hogy éppen ellepje, majd fedő alatt puhára főzzük. A megfőtt töltelékeket kiemeljük, melegen tartjuk. Amíg a töltelék fő, előkészítjük a rántást. A zsírt felolvasztjuk, a lisztet hozzáadjuk, fehér habzásig hevítjük, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, és aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát. A lábasban maradt apró káposztát berántjuk, kiforraljuk. Tálaláskor a tál aljára helyezzük az apró káposztával elkevert, kicsontozott bőrös húsokat, erre helyezzük a töltelékeket, és kikevert tejföllel meglocsoljuk. 

Vegyes pörkölt

Hozzávalók: 600 g kicsontozott csülökhús, 600 g marhalábszár, 200 g vöröshagyma, 10 g fokhagyma, 100 g füstölt szalonna, 80 g paradicsom, 80 g zöldpaprika, 3 dl száraz vörösbor, 1 dl olaj, 40 g só, 20 g fűszerpaprika. 
Az anyagokat előkészítjük. A húsokat 1x1 centiméteres kockákra vágjuk, megmossuk, és a felhasználásig félretesszük. A szalonnát apró kockákra vágva, kiolvasztjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk és finomra vágjuk, a fokhagymát péppé zúzzuk. A paradicsomot és a zöldpaprikát ugyancsak kockára vágjuk. A szalonnához hozzáadjuk a vágott vöröshagymát, és aranysárgára pirítjuk. A tűzről levéve, elkeverjük benne a fűszerpaprikát, és kevés vízzel felengedve, mérsékelt lángon zsírjára visszapirítjuk. A pörköltalaphoz hozzáadjuk a kockára vágott marhahúst, megsózzuk, és fedő alatt félig puhára pároljuk. Ekkor a kockára vágott csülökhúst, a paradicsomot, a zúzott fokhagymát és a zöldpaprikát is beletesszük a pörköltbe, és felengedjük a borral. Lefedve készre pároljuk, ha a leve nem elég tartalmas, beforraljuk. Forrón tálaljuk. Köretként főtt burgonya, tarhonya vagy galuska adható hozzá. 

Vörösboros csülök

Hozzávalók: 2 kisebb sertéscsülök, 200 g kimagozott aszalt szilva, 2,5 dl száraz vörösbor, 500 g gyöngyhagyma, 10 g friss rozmaring, 20 g majoránna, 30 g snidling, 30 g étkezési keményítő, 1 dl tejföl, 10 g só, 10 g törött bors. 
Az aszalt szilvát egy éjszakán át áztassuk vörösborban. A csülkök bőrét kockában vagdossuk be, dörzsöljük be sóval és borssal. A szilvát leszűrjük, a visszamaradt borral megöntözzük a csülköket, majd forró sütőben kb. két órán keresztül sütjük, gyakorta locsolgatva a pecsenyelével. A hagymákat és a szilvát az utolsó fél órára a csülkök mellé tesszük. A megsült csülköket kiemeljük a tálból, a pecsenyelevet egy lábasba öntjük, leszedjük róla a felesleges zsírt, majd felforraljuk. A keményítőt három evőkanál hideg vízben elkeverjük, a forrásban lévő pecsenyeléhez adjuk, sózzuk, borsozzuk, belekeverjük a finomra vágott zöldfűszerek nagyobb részét és a tejfölt. A csülköket a szilvával és a sült hagymával körítve tálra rendezzük, a maradék zöldfűszerekkel megszórjuk. A mártáson kívül burgonyapürét kínálunk mellé. Ugyanazt a bort ajánljuk hozzá, amellyel főztük. 


Vörösborral párolt báránycsülök

Hozzávalók: 4 db báránycsülök, 100 g vöröshagyma, 20 g fokhagyma, 60 g szárzeller, 80 g sárgarépa, 500 g paradicsom, 1,5 dl olaj, 1 ág rozmaring, 30 g só, 10 g őrölt bors, 3,5 dl vörösbor, 4 dl bárányalaplé. 
A gnocchihoz: 700 g lisztes burgonya, 50 g tehéntúró, 1 tojássárgája, 100 g reszelt parmezán sajt, 50 g liszt, 10 g só, 5 g őrölt bors, 2 g reszelt szerecsendió. 
A fűszeres vajhoz: 120 g vaj, 1 gerezd áttört fokhagyma, 2 evőkanál vágott zöldfűszer (petrezselyem, origano, rozmaring). 
A gnocchihoz való burgonyát alufóliába csomagoljuk, és a 200 °C-ra előmelegített sütőben 1 órán át sütjük. A báránycsülökhöz a hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, és finomra vágjuk. A zellert és a sárgarépát megtisztítjuk, apróra felkockázzuk. A paradicsomot forró vízbe dobjuk, meghámozzuk, magjait eltávolítjuk, húsát apróra felkockázzuk. Egy serpenyőben felforrósítunk két evőkanál olajat, megfonnyasztjuk benne a hagymát és a fokhagymát. Hozzáadjuk a rozmaringot, a zeller- és a sárgarépakockákat, néhány percig együtt pirítjuk. A báránycsülköket besózzuk, borsozzuk. Egy jókora sütőedényben felhevítjük a maradék olajat, a báránycsülköket minden oldalukon hirtelen elősütjük. Felöntjük a vörösborral, felét elforraljuk. Hozzáadjuk a pirított zöldségeket, a paradicsomot és a bárányalaplét. Lefedjük, majd előmelegített sütőben, 200 °C-on 50-60 percig pároljuk. Közben a burgonyát meghámozzuk, még melegen burgonyanyomón áttörjük, hűlni hagyjuk. Összegyúrjuk a tehéntúróval, a tojássárgájával, a parmezán sajttal, a liszttel és a fűszerekkel. 1 cm átmérőjű, hosszú rudakat sodrunk belőle, 2 cm-es darabokra vágjuk, és a sajtreszelő érdes felületén egyenként áthengergetjük őket. A fűszeres vajhoz felolvasztjuk a vajat, megfonnyasztjuk benne a fokhagymát, és belekeverjük a zöldfűszereket. A gombócokat egy lapos, vajjal kikent sütőformába csúsztatjuk, megszórjuk a parmezán sajttal, és meglocsoljuk a fűszeres vajjal. 15-20 percre beletesszük a sütőbe, átforrósítjuk. A báránycsülköket és a gombócokat kivesszük a sütőből, a húst utánaízesítjük, és előmelegített tálra rendezzük. A gombócokat a sütőedényben tálaljuk. 

Zöldborsós csülök

Hozzávalók: 2 db mellső csülök, 200 g sárgarépa, 1000 g konzerv zöldborsó, 30 g só, 1 csomó zöldpetrezselyem. 
A megtisztított és megmosott csülköket besózzuk, kevés víz hozzáadásával, fedő alatt, majdnem puhára pároljuk. A párolóléből kivesszük, majd tűzálló tálra téve, mellétesszük a megtisztított és karikára vágott sárgarépát, aztán párolólevet öntünk mellé, és sütőben pirosra sütjük. A tálból kivesszük a csülköt, pihentetjük, aztán éles késsel felszeleteljük, majd a tálalótálon visszarakjuk a csontra - eredeti formájához hasonlóan. A visszamaradó zöldséghez hozzáadjuk a leszűrt zöldborsót, átforraljuk, megszórjuk a finomra vágott zöldpetrezselyemmel, és a felszeletelt csülökre halmozzuk. 

Zöldséges borjúcsülök

2 db kicsi borjúcsülök, 1000 g friss zöldség ízlés szerint (karfiol, brokkoli, sárgarépa, cukkíni, gomba stb.), 0,5 dl olaj, 20 g fokhagyma, 20 g só, 10 g törött bors. 
A csülköket (amelyeket a hentessel kettévágatunk) alaposan megmossuk, leszárítjuk, majd jól besózzuk. A fokhagymát megtisztítjuk és lapokra vágjuk. A zöldségeket megtisztítjuk és feldaraboljuk. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, és a húsdarabokat egymás után minden oldalán körbesütjük, majd áttesszük egy megfelelő méretű tepsibe. Rászórjuk a fokhagymát, és aláöntünk két pohár vizet. A tepsit szorosan befedjük. Előmelegített, forró sütőben kb. másfél órán keresztül pároljuk. Ezután a fedőt levesszük, és a húsdarabokat megfordítjuk. A zöldségeket a hús mellé tesszük. Ismét befedjük, már csak 20 percig pároljuk, amíg a zöldség megpuhul. Végül fedő nélkül átpirítjuk. Tálalás előtt a csülökdarabokat kicsontozzuk és felszeleteljük, s a zöldséggel körberakjuk. 

Zöldséges sertéscsülök

Hozzávalók: 1 db hátsó sertéscsülök, 150 g sárgarépa, 150 g petrezselyemgyökér, 70 g zeller, 100 g vöröshagyma, 2 db babérlevél, 5 g törött bors, 40 g só, 10 g fokhagyma, 2 g majoránna, 2 g kakukkfű, 1 g reszelt szerecsendió, 50 g zsír. 
A megtisztított és megmosott csülköt besózzuk, tepsibe tesszük, rárakjuk a fagyos zsírt, és kevés folyadékot aláöntve, sűrűn locsolgatva, félpuhára pároljuk. Amíg a csülök puhul, a zöldségeket megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk. Az összevágott zöldségeket a félig megpuhult csülökhöz adva, az egészet megsózzuk és megszórjuk fűszerkeverékkel. Állandó locsolgatás mellett, készre sütjük. Amikor a csülök megpuhult, kivesszük, pihentetjük, majd éles késsel vékony szeletekre vágva, a csontra visszahelyezzük. A párolt zöldséget a felszeletelt csülökre halmozzuk. Forrón tálaljuk. Köretként burgonyát adhatunk. 

Zöldséges csülök római módra

Hozzávalók: 2 db csülök, 50 g vöröshagyma, 1 csomag vegyes zöldség-kocka (mélyhűtött), 300 g burgonya, 100 g főtt füstölt tarja, 2 dl száraz fehérbor, 30 g só, 5 g törött bors, 2 dl tejföl, 100 g reszelt sajt, 50 g zsír. 
A megtisztított és megmosott csülköket besózzuk, és felforrósított zsírban minden oldalukat elősütjük. A burgonyát megtisztítjuk, apró kockákra vágjuk, római tál aljára helyezzük, megsózzuk. A burgonyára rátesszük az elősütött csülköket, hozzáöntjük a bort, és lefedve, előmelegített sütőben majdnem készre pároljuk. Amíg a csülök párolódik, a tarját kockákra vágjuk. A tejfölt sóval és borssal kikeverjük, a sajtot lereszeljük. Amikor a csülök már majdnem puha, tetejére rátesszük a tarját, a zöldséget, és kevés vizet aláöntve, fedő alatt készre pároljuk az egészet. Amikor kész, a tejföllel meglocsoljuk, rászórjuk a reszelt sajtot, és forró sütőben, a sajtot ráolvasztva, pirosra sütjük. Forrón tálaljuk. 

TÉSZTAFÉLÉK

Ászokpalacsinta

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 6 db tojás, 100 g liszt, 100 g zsemlemorzsa, 2 dl olaj. 
A palacsintához. 350 g liszt, 3 db tojás, 6 dl tej, 150 g zsír, 5 g só. 
A lisztet a tojásokkal, a sóval és a tejjel csomómentesre eldolgozzuk, aztán az elkészült palacsintatésztából - az olvasztott zsír felhasználásával - megsütjük a palacsintákat. A füstölt csülköt előkészítjük és kiáztatjuk, majd hideg vízben feltesszük főni. Amikor megfőtt, kicsontozzuk, a húst ledaráljuk. Héjában megfőzünk 4 tojást, sárgájukat a ledarált húshoz adjuk, ha szükséges, ízesítjük, majd a megsütött palacsintákba töltjük, aztán két végüket felhajtva, a palacsintákat feltekerjük. Lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába mártva bundázzuk, majd forró, bő olajban kisütjük. Tálaláskor bő zsírban sült burgonyát és tartármártást adunk hozzá. 

Cipóban sült csülök 1.

Hozzávalók: 1 db csülök, 100 g burgonya, 2 db tojás, 20 g élesztő, 2 dl tej, 30 g só, 600 g liszt. 
A burgonyát héjában megfőzzük, megtisztítjuk, áttörjük. Az élesztőt langyos tejben elmorzsoljuk, kevés lisztet adunk hozzá, és meleg helyen (kb. 40 °C-on) felfuttatjuk. Az áttört burgonyából, a lisztből, a tojások sárgájából - a felfuttatott élesztő hozzáadásával - keményebb tésztát dagasztunk. A tésztát meleg helyen 2 órán át kelesztjük, amíg tömege mintegy másfélszerese lesz. A megtisztított, megmosott csülköt hideg, sós vízben feltesszük főni, és puhára főzzük. Amikor megfőtt, kicsontozzuk, majd nagyobb darabokra vágjuk. Amikor a tészta megkelt, 1 centiméter vastagságúra kinyújtjuk, egyik oldalára rakjuk a megfőtt csülökhúst, felcsavarjuk - mint a rétest -, majd kizsírozott tepsibe tesszük, tetejét megkenjük felvert tojással, aztán előmelegített, forró sütőben megsütjük. Amikor megsült, rövid ideig pihentetjük, majd éles késsel ferdén felszeleteljük, és tálra rendezzük. Tálaláskor adjunk mellé házi savanyúságot. 

Cipóban sült csülök 2.

Hozzávalók: 2 db kisebb füstölt csülök, 2 db zsemle- vagy korpás barna cipó, 50 g mustár 
A megtisztított, megmosott és kiáztatott csülköt hideg vízben feltesszük főni, és lefedve, lassú forralással teljesen puhára főzzük. Amikor megfőtt, kivesszük a vízből, kihűtjük, kicsontozzuk. A kapott színhúst 4 darabra vágjuk, mustárral bekenjük, aztán félretesszük. A cipók tetejét keresztben bevágjuk, óvatosan szétnyitjuk, belsejükből annyit kiszedünk, hogy a mustárral bekent csülökdarabokat a helyére tudjuk tölteni. Betöltés után tetejüket visszanyomjuk a húsra, majd előmelegített, forró sütőben 10 percig sütjük. Tálaláskor a húst a cipóval együtt keresztbevágjuk, és tálra rendezzük. Házi savanyúságot adunk hozzá. 

Cipóban sült gerecsei csülök

Hozzávalók: 1200 g csont nélküli füstölt csülök, 800 g liszt, 250 g burgonya, 150 g zsír, 20 g élesztő, 10 g só, 10 g köménymag. 
Előbb a kenyértésztához a lisztet átszitáljuk, ebből kis fészket formálva, a közepébe tesszük a sót, a megkelesztett élesztőt és a puhára főzött, átpasszírozott burgonyát. Az egészet kevés langyos vízzel és a köménymaggal összedolgozzuk. Körülbelül fél óráig pihentetjük, kelesztjük, majd négy egyenlő részre daraboljuk. Közben az előzőleg puhára főzött és már kicsontozott csülköt is négy egyenlő részre feldaraboljuk, majd mint egy gombócba - a tészta közepébe helyezzük, így cipót formálva. A cipókat kizsírozott sütőformában még fél óráig pihentetjük, és közepes melegségű sütőben készre sütjük. 

Csülkös galuska

Hozzávalók: 300 g főtt füstölt csülökhús, 2 db tojás, 2 dl tej, 400 g liszt, 2 dl tejföl, 20 g só, 30 g reszelt friss torma, 5 g cukor, 3 g törött bors, 0,5 dl olaj. 
A füstölt csülökhúst ledaráljuk. A lisztből, a tojásból és a tejből közepesen kemény galuskatésztát készítünk. Belekeverjük a ledarált csülökhúst, borssal fűszerezzük. Forró, sós vízbe beleszaggatjuk a galuskát, majd addig főzzük, amíg a galuskák a víz tetejére fel nem jönnek. Leszűrjük, leöblítjük, s felforrósított olajban átforgatjuk, ha szükséges, utánaízesítjük. A tejfölt elkeverjük a reszelt tormával, megsózzuk, a cukorral ízesítjük, majd felmelegítjük, vigyázva arra, hogy a tejföl ki ne csapódjon. A felforrósított galuskát tálra öntjük, tetejét meglocsoljuk a meleg tormás tejföllel. 

Csülkös palacsinta gombamártással

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 200 g sajt, 30 g vöröshagyma, 200 g gomba, 10 g só, 3 g törött bors, 1 csomó zöldpetrezselyem, 2 dl tejföl. 
A palacsintához: 350 g liszt, 3 db tojás, 6 dl tej, 150 g zsír, 5 g só. 
A lisztet a tojásokkal, a sóval és a tejjel csomómentesre eldolgozzuk, aztán az elkészült palacsintatésztából, az olvasztott zsír felhasználásával, megsütjük a palacsintákat. A megtisztított és megmosott csülköt puhára főzzük, majd kicsontozzuk és ledaráljuk. A ledarált húst a palacsintára kenjük, reszelt sajtot szórunk rá, felgöngyöljük, aztán tűzálló tálra rakva, forró sütőben annyira átmelegítjük, hogy a sajt elolvadjon a palacsintában. Elkészítjük a gombamártást. A vöröshagymát és a gombát megtisztítjuk, a hagymát finomra szeleteljük, a gombát szeletekre, a zöldpetrezselymet ugyancsak finomra vágjuk. A felolvasztott zsírban a hagymát aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a szeletelt gombát, majd lepirítjuk, megsózzuk, megborsozzuk, aztán a tejfölt hozzáadva, átforraljuk. A forró gombamártást külön edényben tálaljuk a palacsintához. 

Csülkös pizza

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 2 dl ketchup, 100 g reszelt sajt, 5 db mélyhűtött pizzatészta. 
Az előkészített füstölt csülköt puhára főzzük, majd kicsontozzuk, és finomra vágjuk vagy ledaráljuk. A pizzatésztát megkenjük a ketchuppal, rátesszük a csülökhúst, tetejét megszórjuk a reszelt sajttal. Előmelegített, forró sütőben addig sütjük, amíg a sajt ráolvad a készítményre. Forrón tálaljuk. 

Csülkös pogácsa

Hozzávalók: 400 g füstölt csülökhús, 500 g liszt, 20 g élesztő, 2 db tojás, 2 dl tejföl, 10 g törött bors, 5 g só. 
A füstölt csülökhúst puhára főzzük, majd ledaráljuk. Az élesztőt szétmorzsoljuk, összekeverjük a liszttel, 1 darab egész tojással, a sóval és a borssal, valamint a tejföllel. A tésztát jól kidolgozzuk, majd 20 percig pihentetjük, aztán 2 centiméter vastagságúra nyújtjuk, és lisztbe mártott pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, megformázzuk. Tepsibe alufóliát teszünk, erre rakjuk a megformázott pogácsákat, és meleg helyen utókelesztjük kb. 20 percig. Ekkor tetejüket megkenjük felvert tojással. Előmelegített, forró sütőben kisütjük. 

Csülökfánk

Hozzávalók: 300 g főtt füstölt csülökhús, 2 db tojás, 2 dl tej, 40 g liszt, 20 g vaj, 1 csomó zöldpetrezselyem, 20 g mustár, 5 g törött bors, 150 g zsemlemorzsa. 
A csülökhúst ledaráljuk. A vajat felolvasztjuk, a lisztet hozzáadjuk, fehér habzásig hevítjük, majd felengedjük a tejjel, és sűrűre forraljuk. A tűzről levesszük, megsózzuk, megborsozzuk, hozzáadjuk a mustárt, a finomra vágott zöldpetrezselymet, és simára keverjük. Kihűtjük. Ezután hozzáadjuk a tojások sárgáját és a darált csülökhúst, valamint a tojások felvert habját. Összedolgozzuk. Megnedvesített kézzel 4 centiméteres átmérőjű gombócokat formálunk, megforgatjuk a zsemlemorzsában, és bő, forró olajban kisütjük. Forrón tálaljuk, tetejére rántott zöldpetrezselymet tehetünk. Ízlés szerint majonézalapú mártást adhatunk hozzá. 

Csülökrétes

Hozzávalók: 500 g főtt füstölt csülökhús, 1 csomag réteslap, 2 db tojás, 2 dl tejföl, 20 g búzadara, 5 g törött bors, 30 g zsír, 10 g só. 
A csülökhúst ledaráljuk, összekeverjük a tejföllel, a tojássárgájával, a búzadarával, megborsozzuk, majd a kemény habbá vert tojásfehérjékkel összedolgozzuk. A réteslapot nedves ruhán kiterítjük, olvasztott zsírral meglocsoljuk, és a tölteléket a réteslap egyik oldalára tesszük. A konyharuha felemelésével a rétest felgöngyöljük, és sütőlapra helyezzük. A rétes tetejét megkenjük zsírral, aztán előmelegített, forró sütőben megsütjük, majd pihentetjük. Ferde szeleteket vágva, tálra rendezzük. 

Hagymás-csülkös kenyér

Hozzávalók: 350 g búzaliszt, 150 g rozsliszt, 200 g füstölt csülökhús, 150 g vöröshagyma, 1 dl olaj, 50 g élesztő, 5 g őrölt koriander, 5 g őrölt köménymag, 5 g morzsolt kakukkfű, 10 g só, 1 db tojás. 
Az olajon üvegesre pároljuk a tisztított, kockára vágott hagymát. A füstölt csülköt nagy lyukú darálón ledaráljuk. Az élesztőt felfuttatjuk. A kétféle lisztet összekeverjük a felfuttatott élesztővel, majd összegyúrjuk a párolt hagymával, a darált hússal, az olajjal, 3 dl langyos vízzel és a fűszerekkel. Letakarjuk és 1 órát kelesztjük, majd két hosszúkás cipót formálunk belőle. Még 20 percig kelesztjük. Sütőlemezre helyezzük. A tetejét megkenjük tojássárgájával elkevert olajjal, és közepesen meleg sütőben, kb. 50-60 percig sütjük. 

Húsvéti csülkös kenyér

Hozzávalók: 300 g főtt füstölt csülökhús, 500 g liszt, 10 g só, 10 g cukor, 20 g élesztő, 1,5 dl tej, 30 g vaj. 
A cukrot 0,5 deciliter tejben megolvasztjuk, majd visszahűtve, elmorzsoljuk benne az élesztőt, aztán letakarjuk és kelesztjük. A lisztet meglangyosítjuk, hozzáadjuk a megolvasztott vajat, majd a felfuttatott élesztővel és a langyos tejjel lágy tésztát készítünk. Jól kidolgozzuk, hozzáadjuk a ledarált csülökhúst, és meleg helyen kelesztjük. Amikor a tészta megkelt, két részre osztva, kenyeret formálunk belőle, és sütőlemezre téve, előmelegített, forró sütőben megsütjük. Tetejét félig sült állapotban vízzel megspricceljük, hogy szép piros-ropogósra süljön. A csülkös kenyeret szendvicsalapként használhatjuk fel. 

Mátrai csülkös rétes paprikás mártással

Hozzávalók: 6 db sertéscsülök, 2 db füstölt sertéscsülök, 1500 g sertésvelő, 200 g vöröshagyma, 750 g szalonna, 150 g sárgarépa, 500 g gomba, 50 g fokhagyma, 20 g só, 20 g törött bors, 20 g majoránna, 10 g bazsalikom. 
A két füstölt csülköt vízben feltesszük főni. A hat csülköt olajozott tepsiben a sárgarépával, a füstölt szalonnával megsütjük, kevés csontlevet öntünk alá, sóval és borssal ízesítjük. Közben az apróra vágott hagymát aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a szintén apróra vágott gombát, tovább pirítjuk, majd belerakjuk a kockázott sertésvelőt. Ízesítjük sóval, fűszerezzük borssal, majoránnával, bazsalikommal, fokhagymával. A megsült és a megfőtt csülköket kicsontozzuk, bőrét eltávolítjuk. A színhúst ledaráljuk, óvatosan beleforgatjuk a gombás velőbe. Ha kell, utánaízesítjük. Házi nyújtott rétesbe tekerjük, és megsütjük. Paprikás mártást készítünk. Tálaláskor egy szelet csülkös rétest teszünk az előmelegített tálra, vékonyan leöntjük paprikás mártással, és tetszés szerint zölddel díszítjük. 

Tejszínes csülkös csusza

Hozzávalók: 1 db kicsontozott, főtt füstölt csülök, 250 g csuszatészta, 3 db tojás, 2 dl tejszín, 1 dl tejföl, 30 g zsír, 5 g őrölt bors, 10 g só. 
A tésztát forró sós vízben megfőzzük. A főzővízből kiszedve, hideg vízzel lemossuk, majd felforrósított zsírban megforgatjuk. A csülökhúst ledaráljuk, összekeverjük a tojások sárgájával, a tejszín egy részével, megborsozzuk, és ráöntve a felmelegített tésztára, azzal összekeverjük, majd tűzálló tálba tesszük. A tojásfehérjéket a maradék tejszínnel kemény habbá verjük, és bevonjuk vele a tésztát. Előmelegített, forró sütőben készre sütjük. Amikor megsült, pihentetjük, majd kockára daraboljuk. 

CSÜLÖKESSZÉ (a szerző utószava)

az összetételben van valami szürreálisan szép és otrombán dilettáns feszültség * a fogalom gyökerei még valahová a boldogult filoszidőkbe nyúlnak vissza, amikor az emberek éppúgy utálták egymást, mint manapság, de mégis belengett mindent valami urambátyámos hangulat és a lapockadöngölések melankolikus pufogtatása * ezekben a kellemes békeidőkben szokott rá a jámbor tollforgató a mikrokutatások birkatürelmet igénylő alaposságára, s mikor már ráunt az adathalmaz laposságára, az okafogyott agyas esszé irányába lódított * innen már csak egy lépés a szívmagány és a konyha melege, midőn a fáradékony filosznak a szuszogó önjelöltekből elege * fogja az anyagot és teremt * kúszik a gasztronóm létrán az odakent tojástól majdnem az oscar-díjig * az odakozmált, elsózott, túlfűszerezett, kifuttatott, elhígított, kiszárított lelettől a gundel-ízig * és akkor véletlenül beúszik a képbe a csülök * istenem, írni is róla * hozzákeverni az evés rítusát, mely menthetetlenül a mélylélektan felé terel ez azért húsunk esetében mégis csak túlzás * maradjanak csak a praktikus főzési tanácsok, ezekkel viszont az a baj, hogy elillan belőlük a műfajjal való találkozás életfilozófiába mártott pátosza * hát nosza * indulhat az áltudományos alapozás * nyúljunk a szellemi mankókhoz, a kézikönyvekhez * azokhoz ugyan hiába * az új magyar lexikon a patások harmadik és negyedik ujjának utolsó pereceivel pepecsel, mellesleg említve meg a fogyasztást * nem egy konyha-show a magyar nyelv értelmező szótára a grammatikai és szemantikai variációkkal viaskodik becsületesen, ám mindhiába * csalódnunk kell ebben az okos bibliában * vett két kiló csülköt - szól a példamondata, s tessék mondani, boltba járók közül ilyet már ki látott * két kiló csülköt venni oly ritka történet, mint fél lábon ugrálni körbe a világot * hiszen a húsdarab a pulton már önmaga, szertelen vásárlói kívánalmak szerint súlyra nem alakítható egység * legfeljebb ha - egybe kérem vagy kicsontozni tessék * ne csűrjük-csavarjuk, a túlérő embernek már ez a nem éppen kecses matéria is líra * az esztéta modorosság valami bizsergető, metaforatermő szánalommal löttyen rá a húsra * ráfűzve a múltat, ahogy először óvatosan kóstolgatta az előítéletekkel tűzdelt csemegét, s megidézve, amint növekvő férfibánattal vele maradt * mint a partra vetett halak tanult, gyűjtögetett, finomított - a férfiklímax így lett értelemmel tele * csak a telehas és a telehold ne szólna mindig durván bele * és zuhogni kezdett a múlt * nem derrida érdekelte már, hanem az az elsüllyedt egykori kis család * ahogy anyja kopott konyhájában a használt alapanyagokból is felkápráztak a nembeliségükön túlemelt főzelékek * a lepattogzott lábaskákban szaftok minőségi robbanásai * innen indul a csülökszerelem * szocializált benne a végletek nagy találkozása a relatív olcsóság és a szerénység, valamint a talált matéria méltósága és férfiassága * mit tagadjam, receptkönyv lett belőle * a népiek, kik urbánusnak néznek, s az urbánusok, kik benne felejtenek a tiszántúli avantgárdban, somolyogva mondják, ez a legjobb művem * akkor hát a műkedvelő szakíróhoz hűen legalább két jó tanács * az első jóformán esztétice - folyó hideg víz alatt éles késsel hamvasra menj rá a bőrire a másik már mélyszakács - mikor nem tepsizel, csontig átfőtt húsokkal manipulálj * így fölpuhul, könnyeddé válik az, mi eredendően szívós és nehézkes * a füstölt csülök pedig csak jól kiáztatva ízekre verzátus, a harmóniára kényes * de hogy egy kis posztmodern is - művemnek van grófi kritikája * néhány fragmentumnál esterházy mester a váncsa-féle fokhagymázásra esküszik * tehát utólag bele mindet, mikor az értágító aroma jól felbüfög * de akkor mi járja át a húst, kérdem én * aztán ahogy egy jó koalícióhoz illik, a szigligeti strandon konszenzusra léptünk - fele-fele mármint felét rögtön, felét a végén bele * így aztán rendben lesz az ember bele * már szinte sajnálom, hogy jön az epilóg * de fáradt már a szellem napszámosa, s deresedő bajsza lóg * legyen csülök kelkáposztával aczél módra búcsúzó receptje, nem titkolva, bár mogorva, azért igényt tart némi szeretetre * két kis első csülköt grillfűszerrel bedörzsölünk, kevés vízzel puhára párolunk - közben a kelkáposztát leveleire szedjük és megabáljuk - a megpárolt csülköket kicsontozzuk, ujjnyi hasábokra vágjuk - a kelkáposztalevelekbe belegöngyöljük, akárha töltött káposztát tűzálló tálat olajjal kikenünk, a göngyölt csülköt szorosan egymás mellé fektetjük - a párolólét visszapirítjuk, s kihűtve elkeverünk benne tejfölt és tojássárgát - a göngyöleget nyakon öntve, forró sütőből várjuk ki a drágát * párolt, enyhén vegetás rizs illik hozzája * leöblítve néhány pohár rosé típusú borral, az irodalmat vigye el a kánya 
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