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Tartalmas fogás a húsvéri asztalra 

A húsvéti sonka friss kenyérrel, tormával, főtt tojással és friss retekkel az igazi. 

Németh László, a VakVarjú étterem séfjének ajánlásával csavarjuk meg egy kicsit az 

összetevőket és a sonkát süssük meg a kenyérben, így szaftja a kenyeret 

ellenállhatatlanul átitatja. 

 

Hozzávalók: 

A sonkához: 

kb. 1200 g kötözött 

sonka 

1 nagy hagyma 

1 gerezd fokhagyma 

1 babérlevél 

 

 

 

A tésztához: 

500 g liszt 

2 dl langyos víz 

1 kávéskanál cukor 

1 csomag szárított 

élesztő 

1 evőkanál só 

2 tojás 

80 g margarin olvasztva 

1 kávéskanál szárított 

rozmaring 

1 kávéskanál szárított 

kakukkfű 

1 kávéskanál szárított 

oregano 

1 kávéskanál tej + 1 

tojássárgája a kenéshez 

 

Elkészítés: 

A sonkát megmossuk, és langyos vízben egy éjszakára beáztatjuk (nem kell eltávolítani a 

kötöző zsineget róla). Másnap leöntjük róla a vizet, és egy nagy lábasba tesszük. Felöntjük 

annyi hideg vízzel, hogy ellepje. A hagymákat megtisztítjuk, és egészben a vízhez adjuk a 

babérlevéllel együtt. Fedő alatt kis lángon puhára főzzük (kb. 1 óra). Saját levében 

hagyjuk langyosra hűlni. Közben elkészítjük a tésztát. 

A keverő edénybe vagy, ha van dagasztó gépünk, akkor abba beleteszünk 2 dl langyos 

vizet, a felolvasztott vajat és a tojásokat, a lisztet, az élesztőt, a cukrot és a sót, valamint a 

fűszereket ebben a sorrendben. A gépet a tésztadagasztás programra állítjuk vagy kézzel 

egyenletesre gyúrjuk, majd addig dagasztjuk a tésztát, míg légbuborékos nem lesz. 

Ezután kelni hagyjuk. A kihűlt sonkát kiemeljük a vízből, leszedjük róla a kötözőt, és 

szárazra töröljük. A megkelt tésztát nem túl vékony téglalap alakúra nyújtjuk. (Kb. 

akkorára, hogy oldalt legyen 10-15 cm tészta, a felső és az alsó széle pedig jól betakarja 

egymásra hajtva a sonkát.) A tészta közepére tesszük a sonkát, és a tészta hosszanti széleit 

egymásra ráhajtjuk. Az oldalt kilógó széleket levágjuk úgy, hogy két oldalt kb. 5-5 cm 

megmaradjon. A két oldalt lévő tésztaszéleket a sonka alá hajtjuk. A levágott részekből 

hosszú rudat sodrunk, és a tészta tetejét díszítjük vele. A sütőt 200 fokra előmelegítjük 

(légkeveréses). A becsomagolt sonkát sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, letakarjuk 

konyharuhával, és 10 percig állni hagyjuk. A tejet és a tojássárgáját összekeverjük, és 

lekenjük vele a tészta tetejét. Középső bordamagasságon 35-40 percig sütjük. Megvárjuk, 

míg kihűl, és éles késsel felszeleteljük. 

 

Tormával és friss retekkel ajánljuk! 


