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Minden év március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Ez 

nem az az ünnep, amihez különleges fogásokat társítunk. Ugyanakkor megemlékszünk 

azokról a bátor ifjakról, akik kiálltak az ország szabadságáért. A két név, ami elsők között 

jut ilyenkor eszünkbe az Petőfi Sándor és Jókai Mór. 

Bennük nem csupán a szabadságvágy és a hazafiasság volt közös, hanem az ételek 

szeretete is. Több feljegyzésben is szerepel, hogy Petőfi egyik kedvenc ínyenc fogása az 

éticsiga volt, melyet szinte minden formában szívesen fogyasztott. Ez akkoriban igazi 

ínyencségnek számított. Szerette még a fokhagymás kolbászt, a töltött tojást, a 

pecsenyehúsokat, a túrós tésztát, a kukoricagombócot, a galuskát, a burgonyalángost és 

persze a székelygulyást. Utóbbiról egy kedves történet is fentmaradt, miszerint: Az éhes 

Petőfi és barátja, Székely József egy délutánon betévedt egyik kedvenc vendéglőjükbe. 

Nagy csalódásukra már szinte semmit sem tudtak rendelni, mert minden elfogyott. 

A vendéglős, hogy ne okozzon csalódást, gyorsan felkapta a maradék pörköltet meg a 

párolt savanyú káposztát. Székely József bátorítására összekeverte őket, majd forrón 

tálalta törzsvendégeinek. Az ételnek nagy sikere lett, Petőfi pedig, amikor legközelebb 

ellátogatott a vendéglőbe, már előre kérte magának a Székely-féle gulyást. 

 

A VakVarjú Újlipót séfje, Németh László elhozta hát a székelygulyás receptjét, ahogy 

Petőfi szerette. 

 

Hozzávalók: 

0,5 kg sertéshús 

1 kg savanyú káposzta 

1 fej vöröshagyma 

2-3 gerezd fokhagyma 

2 db friss paradicsom 

1 db tv paprika 

fűszerek: köménymag, borsikafű, őrölt 

bors (ízlés szerint) 

2 dl tejföl 

1 ek liszt 

só, pirospaprika (ízlés szerint) 

zsír 

4-5 szelet kenyérszalonna (elhagyható) 

1 kisebb csokor kapor 

 

Elkészítés: 

A hagymákat tisztítjuk és felaprítjuk, majd zsíron üvegesre pároljuk. Közben a húst 

átmossuk és kockákra vágjuk. Összeforgatjuk a hagymával, megszórjuk pirospaprikával 

és a többi fűszerrel, majd kevés vízzel meglocsoljuk és pörköltet készítünk. 

Apró kockákra vágjuk a megmosott paprikát és paradicsomot, majd a káposztával együtt 

a húshoz adjuk, mikor az már majdnem teljesen megpuhult. 

Ha nagyon savanyú a káposzta, érdemes egyszer átöblíteni, mielőtt a húshoz adjuk. 

Felöntjük addig vízzel, hogy ellepje a káposztát, majd készre főzzük. 

Figyeljünk, hogy a káposzta ne főjön szét. Amint elkészült, a lisztet kikeverjük a tejföllel 

és behabarjuk az ételt. Még egyszer felforraljuk, és a végén hozzáadjuk a felaprított 

kaprot. 

A szalonnát tarélyra vágjuk és kisütjük, majd tálaláskor a gulyás tetejére helyezzük. 

 

Jó étvágyat kívánunk! 


