
Világháborús receptek 

Ükanyám, özvegy Pogány Imréné (1893-1976) talfájai (Kecskemét külvárosa), alföldi 

tanyasi lakosként vészelte át a világháborút (6. kép). Az ő „Bevételi és kiadási könyve” a 

családunk birtokában maradt (1. kép). A könyvecske 1941-től kezdődően íródik, de egészen 

sokáig használatban, „újrahasznosítva” van: 1954, 1952, 1955, 1957 során is született egy-egy 

rövid bejegyzés, egy levél vázlata, gazdasági feljegyzések sok egyéb személyes információ 

mellett. 

A világháborús időszakhoz tartozó bejegyzések nagy része a háztartás kiadásait veszi 

számba (2. kép), azonban ezek mellett, ceruzával feljegyzett, felfirkantott receptek is 

megmaradtak (4-5. kép). Pályázatomban ezeket, a második világháború alatt született 

recepteket szeretném bemutatni, amelyek talán még ma is megállják a helyüket. Mivel a 

receptek helyesírása nem tökéletes, így azt nem idézve, hanem átiratban osztom meg a 

nagyközönséggel. 

Özv. Pogány Imréné 

1942. évi ki be 

 

Hétfő – rántott leves, tarkabab főzelék rántott tojással, befőtt 

Kedd zöldségleves, töltött karaláb, madártej 

Szerda spárgakrémleves, rakott tészta 

Csütörtök karalábleves, borsófőzelék rántott parizerrel 

Péntek gombaleves, tojásos makaróni salátával 

Szombat reszelttészta leves, kapormártás törtburgonyával, befőtt 

Vasárnap csontleves, borsos tokány galuskával és salátával, túrós zacskócskákkal 

(3. kép) 

Sárgarépa fasírt 

A hagymás zsíron párolt sárgarépát villával összetörjük adunk hozzá egy áztatott 

zsemlét kis morzsát egy tojást és ízlés szerint fűszerfélét. Pogácsákat formálunk 

belőle tojásban és morzsában meghempergetjük, forró zsírban kisütjük. 

  



Töltött tök 

A friss tököt megtisztítjuk hosszában ketté vágjuk s kivágjuk a belét húsz deka marha 

sertés nyúlhúsból pörköltet készítünk ledaráljuk. Míg a tök készül 15 deka rizs vagy 

tarhonyát puhára párolunk összekeverjük a darált hússal egy tojást fűszerrel 

megtöltjük vele, annyi paradicsommártásba tesszük, hogy ellepje s puhára főzzük.  

Őszibarack egészben 

Két kiló őszibarackot nem magvaváltat meghámozzuk hat deci vizet forrni teszünk 

30 deka cukorral mikor forr beletesszük a barackot két percig hagyjuk benne majd 

üvegekbe rakjuk és forrón ráöntjük a szirupot. A cukros lének teljesen el kell lepnie 

a gyümölcsöt kevés szalicert, és erősen bekötve kigőzöljük. 

Sárgadinnye 

Vastag héját vesszük meghámozzuk hosszúkás szeletekre vágjuk és cukros ecetes 

vízben félig puhára főzzük kiszedjük kihűtjük sűrű cukros szirupban főzzük 20 

percig. 1 kiló dinnyéhez 75 deka cukrot kell a tűzről levéve hűvös helyen másnapig 

hagyjuk hűlni a dinnyét kiszedjük, üvegbe rakjuk a szirupot jó sűrűre főzzük, ha 

kihűlt kevés ecetet teszünk bele a dinnyére öntjük. 

Tejfeles pörkölt 

Vesepecsenyét apró darabokra vágjuk, megsózzuk és forró zsírban hirtelen 

megsütjük másik edényben két nagy vereshagymát zsírban üvegesre sütünk két 

babérlevelet teszünk bele két kockacukrot egy kanálnyi ecetet, ha kell még sót kevés 

vízzel feleresztjük beletesszük a húst puhára főzzük, tejfellel ízesítjük tojásos 

makarónival vagy tarhonyával tálaljuk. 

Zöldborsós tojás 

10-15 deka zöldborsót sós vízben puhára főzünk 3 tojást két evőkanál tejjel pici 

sóval felverjük belekeverjük a borsót és forró zsírban rántotta szerűen megsütjük. 

Rizottó 

A rizst forró zöld petrezselymes zsírban megdinszteljük annyi vizet öntünk rá hogy 

ellepje megsózzuk és sütőben puhára pároljuk egy karalábét egy sárgarépát egy 

szál spárgát darabokra vágunk és sós vízben megfőzzük a megfőtt zöldféléket 

leszűrjük és a puhára főtt rizzsel elkeverjük tálra rakjuk és a tetejére reszelt sajtot 

vagy apróra vágott zöldpetrezselymet hintünk rá.  



Trapacska 

1 kiló hámozott burgonyát megreszelünk egy tojás és 30 deka liszt kevés sót 

keverünk bele jól összedolgozzuk forró vízbe szaggatjuk és paprikás zsírban 

megfonnyasztjuk vagy juhtúróval tálaljuk. 

Zöldborsós csirkeaprólék leves 

A csirkeaprólékot gyengén megsózzuk és kevés zsírban fedő alatt puhára pároljuk 

zöldborsót zöldséget sárgarépát egy szál újhagymát annyi vízben főni teszünk 

amennyi levest akarunk. Amikor a hús puha ráöntjük a zöldséges levet, világos 

rántást készítünk piros paprikát s apróra vágott petrezselymet és felengedjük a 

levessel a csirkemájból gombócot csinálunk és a levesbe főzzük. 

Tötött karaláb 

Belsejét kivájjuk, töltelék sertés marha vagy nyúlhús, megdaráljuk rizzsel vagy egy 

áztatott zsemlével, egy tojással reszelt vöröshagymával paprikával sóval és tejfellel 

meglocsoltjuk, összedolgozzuk majd zsírozott lábasban berakjuk kevés vizet öntünk 

alá és gyakori öntözéssel fedő alatt pároljuk egy lábosban két kockacukorral kevés 

zsírban sárgára pároljuk beletesszük a kivájt karalábat kevés vízzel puhára 

pároljuk liszttel meghintjük vízzel felforraljuk a töltött karalábét hozzátesszük. 

Túrós zacskók 

Húsz deka liszt, húsz deka túró szitán áttörve, húsz deka margarin, egy 

tojássárgája, kevés só és cukorral összegyúrjuk lisztezett deszkán késélnyi vastagra 

nyújtjuk még szögletes darabokra vágjuk, töltjük túróval, dióval, lekvárral mákkal 

gyengén zsírozott tepsibe közepes tűznél sütjük, vaníliás cukorral hintjük. 

Zöldborsó eltevése 

Szép friss borsót megmossuk, kiválogatjuk. Hideg vízbe néhány kanál cukrot kevés 

sót teszünk lassú tűzön 25-30 percig főzzük tiszta száraz üvegbe rakjuk annyi levet 

öntünk rá, hogy legalább kétujjnyira ellepje lekötjük és fél óráig gőzöljük. 

Gyümölcsök eltevése 

Mártásnak egrest cseresznyét meggyet háromdecis üvegekbe rakjuk. Három 

evőkanál cukrot hintünk rá szalicilt és erős gőzben kigőzöljük.  

 

  



Képek 

 

1. kép: a feljegyzéseket tartalmazó füzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. kép: 1941. novemberi kiadások részlete 

 

 

3. kép: heti menü egy megkezdett levél megszólításával 

  



4. kép: receptek I. 

 

5. kép: receptek II. 



6. kép: Özvegy Pogány Imréné, született Cseh Erzsébet 

 


