
Jókai bableves 

 

 
 

Jókait sem kellett félteni, ha ételekről volt szó. Állítólag feleségét, Laborfalvi Rózát is 

főzőtudománya miatt vette el. A színművészet mellett Rózának a konyha volt a nagy 

szerelme. Vélhetően ő készítette a ma Jókai nevével társított ételeket is az ura kedvére. 

A nevezetes Jókai bablevest gyakran készítette a balatonfüredi villában, mégpedig 

lóbabból, kocsonyássá főtt, füstölt malackörömmel, csülök, zöldségek és csipetke nélkül, 

bár erről megoszlanak a vélemények. Jókai néhány év házasság után így vélekedett: 

„A szerelem oltárán elhamvadnak a lángok, de a tűzhely vonzereje örökké tart. Minden 

tál étel egy szerelmi vallomás, vagy ellenkezője: egy csöndes válóper.”  

Válásról náluk szó sem volt. Ismerje hát meg a hagyományos Jókai bableves receptjét, 

ami már-már ikonikus eleme a magyar gasztronómiának! 

 

Hozzávalók: 

18 dkg szárazbab 

1 db füstölt sertéscsülök 

8 dkg petrezselyemgyökér 

10 dkg sárgarépa 

1 db babérlevél  

1 gerezd fokhagyma 

15 dkg zöldpaprika 

7 dkg friss paradicsom 

só 

30 dkg kolbász  

4 dkg zsír 

3 dkg liszt 

3 dkg vöröshagyma 

0,5 dkg fűszerpaprika 

2 csokor petrezselyemzöld 

1,5 dl tejföl 

3 dkg liszt 

csipetke 

 

Elkészítés: 

A szárazbabot jól megmossuk és előző este bő vízben beáztatjuk. Fejtett bab esetén erre 

nincs szükség. A csülköt kb. 1,5 l vízben vajpuhára főzzük. Másnap gyökérzöldségeket 

megpucoljuk, majd karikára vágjuk és a főzőlé tetején megdermedt s arról villával 

leszedett zsírján megpirítjuk. Mikor barnulni kezd, az áztatólével együtt hozzáöntjük a 

babot, és felöntjük a füstölt ízű lével. Hozzáadjuk a babérlevelet, az tisztított és 

összezúzott fokhagymát, a kis kockára vágott zöldpaprikát és paradicsomot. 

A csülöklé sótartalmától függően kevés sóval ízesítjük, és puhára főzzük. Közben a 

kolbászt a zsíron megsütjük, majd kivesszük, és vékony karikákra vágjuk. 

Mikor a bab megpuhult, a kolbászzsírral, az apróra vágott vöröshagymával és a liszttel 

világos rántást készítünk. Az utolsó pillanatban meghintjük a fűszerpaprikával és 

aprított petrezselyemzölddel. Egy szűrő segítségével hozzáadjuk a leveshez, majd 

felforraljuk és ezt követően tejföllel behabarjuk. Végül csipetkét főzünk bele, és a 

kolbászkarikákkal együtt ismét felforraljuk. 

Tálalás előtt apró kockákra vágjuk a csülökhúst, és rámerjük a forró levest. Egy kevés 

tejföllel és egy karika hegyes erőssel díszítve kínáljuk. 

 

Jó étvágyat kívánunk! 


