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Grillezett fűszeres tonhal
Hozzávalók (2 személyre):

70 dkg fagyasztott tonhal, 2 evőkanál olaj, 1-1 evőkanál 

mustár és ketchup, 1-1 teáskanál ételízesítő, majoránna, 

pirospaprika, citromlé, 2 gerezd fokhagyma, ízlés szerint 

törött bors és só.

Elkészítése:

Rácponty:
Hozzávalók (2 személyre):

1 kg ponty, 3 dl tejföl, 15 dkg füstölt szalonna, 2 evőkanál 

olaj, 4 közepes fej paradicsom, 4 cső zöldpaprika, 2 nagy 

fej vöröshagyma, só, pirospaprika. 

Elkészítése:

 

Bajai halászlé
Hozzávalók (4 személyre):

1 kg ponty, 25 dkg vegyes hal: törpeharcsa, csuka, keszeg 

stb., 2 fej közepes hagyma, 2 púpozott evőkanál őrölt pi-

rospaprika (az egyik kanál édesnemes, a másik erős papri-

ka), 1 db cseresznyepaprika, 1 kis hegyes zöldpaprika, 1 kis 

paradicsom, 1,4 dl vörösbor, só.

Könnyű, ízletes fogások nyári délutánokra
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Elkészítése:

 

Batyus halászlé
Hozzávalók (10 személyre):

A léhez: 2 kg ponty (csontos), 2 kg harcsa (csontos), 80 dkg 

vöröshagyma, 2 db zöldpaprika (csípős), 1 db paradicsom, 

8 dkg pirospaprika, 5 dkg só, fehérbors, ételízesítő.

A batyuhoz: 30 dkg liszt, 4 db tojás, 5 dkg só, 5 dkg fehér-

bors, 50 dkg vöröshagyma, 5 dkg vaj, 30 dkg halbelsőség.

A lé elkészítése:

A batyu elkészítése:
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Dorozsmai molnárponty
Hozzávalók (4 személyre):

1 kg ponty&lé, 100 g húsos füstölt szalonna, 2 nagy fej 

hagyma, 250 g gomba, 150 g natúr lecsó, 5 dl tejföl, 500 

g csuszatészta, 1 csokor petrezselyem, 1 kávéskanál piros-

paprika, só, bors 100 g zsemlemorzsa, a sütéshez olaj.

Elkészítése:

Bazsalikomos sült keszeg majonézzel 
Hozzávalók (2 személyre):

4 db keszeg, 2 dl majonéz, só, bors, paprikás liszt, bazsali-

kom, olaj a sütéshez.

Elkészítése:

Az alaposan megtisztított keszegeket bedörzsöljük sóval, 

borssal, &nomra vágott bazsalikommal. Paprikás lisztben 

megforgatjuk, és forró olajban ropogós pirosra sütjük.  

Tálaláskor burgonyakrokettet, salátát és majonézmártást 

kínálunk hozzá.

Filézett pisztráng pirított mandulával
Hozzávalók (2 személyre):

2 db egész pisztráng, 1 evőkanál liszt, só, 5 dkg vaj, 10 dkg 

mandula, 0,5 dl olaj a sütéshez.

Elkészítése:

 

 


