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A DISZNÓT’ORTÓL



I
KEDVES OLVASÓ,

NE LAPOZZ TOVÁBB, előbb olvasd el ezt a kis bevezetőt, vagy inkább nevezzük HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓNAK (is).
Ez a könyv azért készült, hogy Bíró Lajos pályafutásának eddigi korszakain keresztül, az ő 
„szemüvegén át” kicsit megmutassa, összegezze a magyar vendéglátás fejlődését, változását, a 
hetvenes évektől egészen napjainkig.
Ez a könyv sok szempontból profiknak, sok szempontból lelkes amatőr hobbiszakácsoknak készült. 
Készülj fel rá, hogyha most veszel először fakanalat és szakácskönyvet a kezedbe, érhetnek 
kudarcok… Mit kerteljek? Valószínűleg nem ebből fogsz megtanulni rántást, rántottát előállítani – 
azaz FŐZNI. 
Ez a könyv azoknak készült, akik szívesen kerülnének tisztába azzal a – bátran történelminek 
nevezhető – folyamattal, aminek során odáig jutott a magyar vendéglátás és éttermi főzőtudomány, 
ahol ma tart. Azoknak, akik mindezt a tűzhely mellett, a gyakorlatban, divatos szóval „interaktívan” 
szeretnék lekövetni. De ha fotelban ülve, akkor sem fognak unatkozni…
Ez a könyv megpróbálja összefoglalni – a Bíró Lajostól megszokott, kicsit sem szokványos stílusban 
– számos ismert, kedvenc klasszikus fogásunkon, ételünkön keresztül azt, hogy milyen irányba 
mozdult és mozdulhat tovább az ízek megőrzése: újak és még újabbak, szokatlan, gyakran 
meghökkentő formák megszületése, megszerettetése a vendéggel. Legalábbis „Lali a chef” fejében 
és konyháiban, tűzhelyén és tányérjain.
Ez a könyv egy meghatározó személyiség, egy olyan ember szakácskönyv-szerűsége, akinek 
lételeme a korlátok (és egyúttal saját és környezete határainak) feszegetése, és még mindig nem 
fáradt bele, sőt.
Ez a könyv Bíró Lajos korszakokhoz köthető klasszikus fogásait, és azok újragondolt, modernizált, 
egészen extrém variációkig merészkedő megvalósításait kínálja fel: abszolút konzervatívtól az 
abszurd rendhagyóig. Ötleteket ad, és inspirál, már-már kihívó pimaszsággal, ami mögött mégis 
mindig felfedezheted az alapanyag, az étel és a szakma végtelen tiszteletét, nem lanyhuló 
szeretetét.
Ebben a könyvben az ételek klasszikus elkészítését épp úgy megtalálod, ahogy többnyire három, de 
olykor akár négyféle variációját – ami gyakran kicsit sem hasonlít az eredetire. Vagy mégis?
Van benne retró, nosztalgia, nyughatatlanság, botrányosság, és még sorolhatnám, mi minden – de a 
legfontosabb, amire mindezek felfűzhetők: kreativitás, mesterfokon.   
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INTIM, DE NAGYON

Nagyon nehéz leírni azt, amit érzek Apu iránt. Ez egy egész életen át tartó szerelem. Mindig is 
nagyon közel álltunk egymáshoz, amióta az eszemet tudom. Valamilyen szinten mindig apás gyerek 
voltam. Ennek az is volt a hátterében, hogy Aput sokkal kevesebbet láttam, mint Anyut. 
Egyfolytában ment, és élte az ő úgynevezett „macsó” életét. Emellett viszont ki kell mondani, hogy a 
legjobb apa a világon, és amikor kellett, mindig ott volt, és foglalkozott velem.
A legrégebbi emlékeim közé tartozik, hogy nagyon sokat aludtam a hasán, amikor kicsi voltam. 
Mindig akadt egy szúnyog a szobámban, és soha nem tudtam tőlük elaludni. Ilyenkor mindig 
Apuhoz mentem át, bemásztam mellé, és a hasán aludtam el. Ez az oka annak, hogy az ő horkolása 
az egyetlen, ami mellett el tudok aludni, ezt Anyum a mai napig nem érti… 
Ezt a szokást néha a mai napig is tartom/tartjuk, csak most a tv előtt, filmnézés közben. Az együtt 
alvás a nyaralásainkra is nagy kihatással volt. Mindig Anyuval voltam reggel és napközben, majd jött 
Fater, elmentünk egy jót kajálni, és aztán jött a délutáni csucsi (ahogy mi hívjuk). Imádtam minden 
egyes percét. Ötéves lehettem, amikor elmentünk moziba, aminek a közelében volt egy bowling-
billiárd szalon. Mondtam Apunak, hogy szeretnék játszani. Sose felejtem el: azt mondta, rendben, de 
menjek oda a pulthoz, és kérdezzem meg, van-e gyerek cipő és golyó. Nagyon félénk voltam, de 
muszáj voltam odamenni, mert különben soha nem játszottunk volna. Ez volt az első lecke arra, 
hogyha akarok valamit, annak járjak utána, mert az életben nem lesz minden a fenekem alá rakva. 
Innentől fogva majdnem minden hétvégén játszottunk. Ezután jött a billiárd. Ez aztán igazán a mi 
játékunk. Apu nagyon jól játszik, mert nagypapám kiváló karambol billiárd-játékos volt, és tőle 
tanulta. Sokszor mesélte, hogy az öreg mindig elverte. Ez persze velünk sem volt másképp. Az 
elején sok élvezetet nem kaptam a játéktól, mert nálunk ez nem úgy működött, hogy csak odaálltam 
és löktem. Megvoltak a szabályok, a kéztartás és a fegyelmezett játék – hiszti nélkül. Apu ki nem állja 
a hisztit, főleg ha az tőlem származott. Pedig jópárszor besikerült, mivel soha nem tudtam veszíteni, 
és ő soha nem hagyott nyerni. Nagyon szigorú volt, ha nem jól tartottam a kezem, rávert a dákóval, 
és addig ott álltam, amíg jó nem lett. Ez persze ki is fizetődött egy idő után, és nagyon jól kezdett 
menni a játék. Pár évre rá azért már néha meg tudtam szorongatni az „Öreget”. Innen származik a 
kedvenc közös időtöltésünk, amit mi apa-fiú napnak hívunk. Minden vasárnap elmentünk ebédelni 
egy jó étterembe, aztán jött a billiárd, egy idő után a snooker és utána a mozi. Imádtam ezeket a 
napokat. Ezt a mai napig is szoktuk csinálni, és még mindig imádjuk. 
Hogy miért mesélem el ezeket? Mert Apu mindig is maximalista volt és soha nem adott semmit 
ingyen. A mai fejemmel ezért nem tudok elég hálás lenni neki. Mindig mondani szokta, hogy kisfiam, 
semmi nincs az életben ingyen. A kemény munka viszont mindig kifizetődik. És már tudom, hogy 
ebben mennyire rohadtul igaza van.
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APU vidéki családból származik, nagyon fiatal korában költözött fel Pestre. Az apja adott neki két pár 
cipőt meg két öltönyt, és azt mondta: ez egy férfinak elég kell legyen ahhoz, hogy megcsinálja magát. 
És Apu meg is csinálta. Mindennél jobban tisztelem ezt benne. A semmiből épített várat, amire 
szerintem nagyon kevesen képesek. Minden, amihez nyúlt, az működött. Ez annak köszönhető, hogy 
soha nem adta fel, és mindig előrébb járt, mint a többiek.
Apu egy karrierista ember. A mai napig minden reggel 6 kor kel, és 3-4 órán át recepteket olvas, és 
tanul. Mindig is hangoztatta, hogy neki a szakma az első, és minden ez után következik – beleértve a 
családot is. Neki a szakmája az élete és a szerelme, ezáltal neki ez sose volt munka. Mindig is erre 
nevelt, azt mondta: kisfiam, nem érdekel, ha utcaseprő leszel vagy tűzoltó vagy akármi, azt csináld 
amit szeretsz, és ami boldoggá tesz, és akkor soha az életedben nem kell dolgoznod. Mindig úgy 
tanított és irányított az életemben, hogy észre sem vettem. Apu nagyon konok, egoista és önfejű 
ember, és ezt hangoztatni is szereti, nem érdekli, ha ez valakinek nem tetszik. Világéletében így élte az 
életét, és szerintem pont ez a sikerének a titka. Sose tágított az elképzeléseitől.  
Az, amit én érzek iránta, őszintén leírhatatlan. Apám a mindenem. A mentorom, a legnagyobb 
példaképem, a barátom. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen olyan apja, mint amilyen nekem van. 
Akivel mindent meg lehet beszélni, mindig ott van, ha kell, kihúz a csávából, ha kell, elmondja a 
csajozási taktikáit – ebben, mondjuk, ő mindig is nagy spíler volt... Amikor a haverok átjönnek, kiül 
velünk egy gin-tonicra és egy szivarra. Imádom benne, hogy 69 évesen úgy el tudok vele lenni, mintha 
24 lenne, hogy mind a kettőnket ugyanaz tesz boldoggá, hogy egy az érdeklődési körünk. Én 
világéletemben mindent megkaptam, amit egy apától meg lehet kapni. Szeretetet-útmutatást-
segítséget. Egész eddigi életemet úgy éltem le, hogy egyszer olyan ember legyen belőlem, amilyen ő.
Tisztelet övezi az egész szakmában, imádja és sikeres benne, boldoggá teszi minden nap, és ezek 
mellett a világ legjobb apja és férje. Piszok nehéz lesz ezt elérni, de őszintén remélem, hogy egyszer a 
nyomdokaiba léphetek és hozzá méltón vihetem tovább a BÍRÓ nevet, és képes leszek továbbvinni 
mindazt, amit ő felépített. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy az ő fia lehetek, mert nem mindennapi 
ember. Bár szerintem ezt ő is tudja... 
És Apu! Most így a végére, egy kicsit, csak Neked: nagyon szeretlek, és nagyon büszke vagyok arra, 
hogy te vagy az Édesapám. Ígérem, hogy azon leszek: úgy éljem az életemet, ahogy Te felneveltél, és 
egyszer olyan apa legyen belőlem is, mint amilyen Te vagy nekem. Köszönök neked mindent, amit 
tettél értem, és remélem, egyszer ebből egy kicsit még vissza tudok Neked majd adni. Remélem, ez a 
könyv is akkora siker lesz, mint minden, amit eddig az életben csináltál. 
A végére pedig csak annyit hogy: KI VOLT IV. BÉLA? KIRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLY! 

I
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Nem célom, hogy gasztronómia-történeti áttekintést adjak, mert ez nem az 
én dolgom, és a mai világban nagy eséllyel nem olvasná el a kutya se. 
Inkább villanóképekben próbálom érzékeltetni azt a korszakot, ahogy a 
többit is – szigorúan a saját szemszögemből.
Hogy mik voltak a „szakma” elvárásai ebben az időben? Alapban az, hogy 
minél több pénzt tudjál kivenni a boltból – hogy finoman fogalmazzak. 
Akkor még „szervíroztuk” az ételeket, sokat foglalkoztunk a vendéggel, 
aminek meg is volt a kézzel fogható eredménye.  
Megvolt a kor kajadivatja, tele hiánycikknek számító alapanyagokkal, ami 
ma már hihetetlenül hangzik a fiatal nemzedék számára: csülök, pacal, 
vese-velő, szalontüdő. A hidegkonyhában sonkás molnárka, kaszinótojás, 
franciasaláta, málnaturmix. A luxusfogások, mint a Kedvessy, a Wellington, 
a Budapest bélszín, a tatárbifsztek, a Csáky rostélyos nem mindig abból az 
alapanyagból készültek, amit a „nagykönyvben” megírtak…  
Megvoltak a bevált módszerek, stiklik, amiket ipari mértékben 
alkalmaztunk, például a turistacsoportok étkeztetésénél megmaradt kaját 
„újragondolva” (akkor még egészen más értelme volt ennek a kifejezésnek) 
újraértelmezve az egyéni vendégnek értékesítettük.
Akkor még kevesen akadtak, akik észrevették, ha a bélszín nem bélszín volt 
a tányérjukon…
Persze akkor is voltak legendás üzletek, és bennük vendéglősök, 
étteremfőnökök, séfek, akikre felnéztünk, a svihákságot nem tőlük tanultuk, 
hanem egymástól.

1971-1981

6
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1971-1981

És hogy mik voltak akkoriban a vendég elvárásai? Hát alap volt például a 
hatalmas adag, bennem akkor született meg az elhatározás, hogy ha 
egyszer az életben saját üzletem lesz, mindig óriási húsok lesznek a 
tányérokon.
Dolgoztam szállodákban, vendéglőben, csepeli önkiszolgálóban, és persze 
a Balatonon, pincérként, szakácsként, szinte mindenütt megvoltak a 
magam kisebb-nagyobb balhéi. Volt, hogy megbuktam valami disznóság 
miatt, és két hónapig szennyes abroszokat kötözgettem büntetésből. De 
egy dolgot már akkor se engedtem meg magamnak: hogy magam alatt 
legyek. Ez ma is így van. 
Kitanultam a „gazdaságos” főzés akkori trükkjeit, például, hogy a nagy 
fazék zöldborsólevesből másnap főzelék készülhet, egy kis répával 
turbózva meg már finomfőzelék… A körút-Mester utca sarki Híd 
vendéglőben nem volt más a konyhán, csak egy tűzhely meg egy 
gázzsámoly, amit serpenyőben meg lehetett sütni, az volt a választék. 
Akkoriban már kihívásként éltem meg, hogy lehet kis helyen csodát 
csinálni. Ez később igencsak hasznomra vált. Vettem zsebből tarját a 
szomszéd hentesnél, eladtuk – persze, hogy zsebre. Ilyesmi ma már 
elképzelhetetlen lenne. 
Aztán valamit mégiscsak megláthatott bennem néhány jó szemű 
szakember, amit a kollégák nem, mert amikor először kineveztek a 
felszolgálók csoportvezetőjének, majdnem agyonvertek…
Mert nálam, bennem addigra már elindult a változás: nem engedtem 
átverni a vendéget.    
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I„DISZNÓSAJT” KLASSZIK

1. Az összes megtisztított húst, belsőséget és bőrt bő vízben puhára főzzük, kiemeljük, hűlni hagyjuk. 
(Főzőlevét, azaz abalevét érdemes lefagyasztani, hisz nagyszerű alapja lehet például egy hagyományos 
töltött káposztának.) 
2. A fokhagymát nagyon finomra vágjuk, és gyorsforralóban, annyi abalében, amennyi éppen csak ellepi, 
megfőzzük.
3. A fejet, szívet, dagadót és nyelvet kedvünk szerinti nagyságúra vágjuk, a puha bőrt 2-es tárcsán 
ledaráljuk. Mindezeket egy nagy edényben a fokhagymával (levével együtt), a sóval, a borssal és a kétféle 
pirospaprikával összekeverjük. Főzőlevéből egy keveset még hozzákeverünk, hogy kellően szaftos 
legyen.
4. Gondosan megtisztított gyomorba töltjük, de tölthetjük vákuumzacskóba is. Tepsibe rakjuk, és 

ogőzpárolóban 80 C-on, 100% gőzzel, 1-1,5 órán át pároljuk, attól függően, mekkorák lettek a sajtok. Az is , 
jó, ha a hagyományos módon, a korábbi abalében főzzük meg. 
5. Amikor kész, lepréselve hagyjuk kihűlni. 
6. Tálaláskor fölszeleteljük, tányérra rakjuk. Fölkarikázott lilahagymával, zöldpaprikával, retekkel, cikkekre 
szelt ecetes paprikával körberakjuk, de ne feledkezzünk meg kísérőképpen a jóféle házi, kemencés 
kenyérről sem.

Hozzávalók kb. 14 kg-hoz

sertés fejhús csont nélkül 4000 g
sertésbőr 3000 g
sertésszív 2000 g
sertésdagadó 2000 g
sertésnyelv 2000 g
tisztított fokhagyma 400 g
só 240 g
őrölt fekete bors 100 g
édes fűszerpaprika 100 g
csípős fűszerpaprika 100 g
tisztított sertésgyomor
vagy vákuumzacskó

Tálaláshoz
 
lilahagyma
hegyes zöldpaprika
retek
ecetes paprika
házi, kemencés kenyérI

1971-1981 ELŐÉTELEK
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IDISZNÓSAJT HURKÁVAL ÉS TINTAHALLAL TURBÓZVA

1. A dagadót, a fejet, a bőrt és a nyelvet bő vízben puhára főzzük, kiemeljük, hűlni hagyjuk. 
2. A fokhagymát nagyon finomra vágjuk, és egy gyorsforralóban, annyi abalében, amennyi éppen csak 
ellepi, megfőzzük.

o3. A tintahalat vákuumzacskóba rakjuk, légmentesen lezárjuk, szuvid kádban 64 C-on 40-45 percen át 
puhítjuk. Sokkolóban lehűtjük, majd a kisujjnyinál kicsit kisebb batonokra vágjuk.
4. A puha nyelvet 12-es, a dagadót és a fejet 4-es, a bőrt 2-es tárcsán daráljuk le. Mindezeket a sóval, a 
kétféle borssal és a fokhagymával összekeverjük, majd belekeverjük a tintahalat is.
5. A tintahalas-húsos masszát 20 db püspökkenyér formába rétegezzük, a véres hurkákat szabálytalanul 
elhelyezzük benne.

oEgyenként vákuumzacskóba csomagoljuk, légmentesítjük, tepsibe rakjuk. Gőzpárolóban, 80 C-on, 100% 
ogőzzel kb. 2 óra alatt 80 C-os maghőig pároljuk. Lepréselve egy napon át hűlni hagyjuk. 

6. Vágódeszkára borítva, vastagabb szeletekre vágva tálaljuk.

Hozzávalók kb. 20 kg-hoz

sertésdagadó 4000 g
sertés fejhús csont nélkül 2000 g

sertésbőr 3000 g
sertésnyelv 2000 g

tisztított fokhagyma 400 g
tintahal 4000 g

só 240 g
őrölt fehérbors 100 g
őrölt rózsabors 100 g

abált véreshurka 4000 g I
1971-1981 ELŐÉTELEK



1971-1981 ELŐÉTELEK IDISZNÓSAJT RÉTEGEZVE

Hozzávalók kb. 20 kg-hoz

sertésdagadó 4000 g
sertés fejhús csont nélkül

2000 g
hátsó sertéscsülök

csont nélkül 2000 g
sertésbőr 3000 g

sertésnyelv 2000 g
sertésszív 2000 g

só 240 g
tisztított fokhagyma 400 g

őrölt fekete bors 100 g
füstölt szalonna 400 g

Prád

közepesen zsíros sertéshús
(pl. lapocka) 3000 g

só 70 g
friss borsfű (csombor) 20 g

friss gyömbér 20 g

I
I

1. A dagadót, a fejet, a csülköt, a bőrt, a nyelvet és a szívet bő vízben 
puhára főzzük, kiemeljük, hűlni hagyjuk. (Főzőlevét, azaz abalevét ér-
demes lefagyasztani, hisz például nagyszerű alapja lehet egy 
hagyományos töltött káposztának.) A puha húsokat nagyjából akkora 
darabokra vágjuk, mint egy mobiltelefon, a nyelvet és a szívet lapjában 
vágjuk ketté. Ezeket a nagyobb húsdarabokat a sóval, a pépesre zú-
zott fokhagymával és a borssal alaposan összeforgatjuk. A szalonnát 
brünoázra (lásd a Lali-lexikonban) vágjuk, a puha bőrt 2-es tárcsán 
ledaráljuk, ezeket is összeforgatjuk a hússal.
2. A prádhoz a húst 2-es tárcsán ledaráljuk. A sóval, a csomborral és a 
frissen reszelt gyömbérrel gyorsvágógépben (kutter) teljesen simára 
pürésítjük.
3. Az előkészített hozzávalókat 20 db püspökkenyér formába réte-
gezzük a következők szerint: prád, húsok, prád, húsok, prád. Egy kicsit 
magasabban legyen töltve, mint a forma, mert így tudjuk majd le-
préselve tömöríteni. Egyenként vákuumzacskóba csomagoljuk, lég-
mentesítjük, tepsibe rakjuk. 

o4. Gőzpárolóban, 100 C-on, 100% gőzzel 3-4 órán át pároljuk. Lepré- 
selve egy napon át hűlni hagyjuk. 
5. Vágódeszkára borítva, vastagabb szeletekre vágva tálaljuk.
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1971-1981 ELŐÉTELEK

I

DUPLAFÜLES DISZNÓSAJT

Hozzávalók kb. 3 kg-hoz

sertésfül 3000 g
só 200 g

babérlevél 10 db
vöröshagyma 3 nagyobb fej

fokhagyma 8-10 gerezd

Fafülgomba saláta

szárított fafülgomba 100 g
szójaszósz 100 ml

kristálycukor 100 g

Dresszing

ecet 1 kiskanál
kristálycukor 2 kiskanál

víz 3 kiskanál
szezámolaj 2 kiskanál

salátaolaj 2 kiskanál
édes szójaszósz 1 kiskanál

mirin 1 kiskanál 

Tálaláshoz

csípős paprika

1. A fület 5 liter vízben feltesszük főni. Megsózzuk, a babér-
levéllel, a fölszeletelt vöröshagymával és az apróra zúzott 
fokhagymával fűszerezzük. Amikor forr, kis lángra állítjuk, le-
fedjük, így főzzük vajpuhára. 
2. Ezután leszűrjük, megvárjuk amíg kézmelegre hűl, és eb-
ben az állapotában 6-7 centi vastagon (magasan) vákuum-
zacskóba rétegezzük. Légmentesen lezárjuk, és enyhén le-
préselve dermesztjük hűtőszekrényben, 24 órán át.
3. A fafülgomba salátához a szárított gombát fél órára 4 liter 
vízbe áztatjuk. Ezután levében feltesszük főni, a szója-
szósszal és a cukorral ízesítjük. Fél órán át főzzük, leszűrjük.
A dresszinghez valókat összekeverjük, a gombát beleforgat-
juk, és hűtőszekrénybe tesszük, hogy az íze össze-érjen.
4. A fülsajtot szeletelőgéppel 3 milliméter vastagon fölsze-
leteljük és a gombasalátával tálaljuk. Csípős paprika karikák-
kal díszítjük.

I
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Hozzávalók 15 személyre

I. töltelék

egész csirke a melle nélkül 5 db
kacsazsír (egy része vaj is lehet)

400 g
vöröshagyma 1000 g

fokhagyma 6-7 gerezd
édes fűszerpaprika 2 evőkanál

tv paprika 4 db
paradicsom 1 db

fehérbor vagy rozé 200 ml
só

tejföl 400 ml
zsíros tejszín 400 ml

II. töltelék

csirkemellfilé 1000 g
vöröshagyma 700 g

kacsazsír (egy része vaj is lehet)
400 g

fokhagyma 4-5 gerezd
őrölt kömény 1 csapott kiskanál

só
őrölt fekete bors

édes fűszerpaprika 2 evőkanál
finomliszt 2 evőkanál

tejföl 300 ml
zsíros tejszín 300 ml

Palacsinta 

finomliszt 400 g
tojás 4 db
tej 600 ml

szódavíz 300-400 ml
só fél kiskanál

őrölt fekete bors
1 csapott mokkáskanál

repceolaj 100 ml

Tálaláshoz

tejföl
hegyes zöldpaprika

petrezselyem
Lalifű

1. A palacsintához a lisztet tálba szitáljuk, a tojásokat beleütjük, 
majd a tejjel simára keverjük. A szódavízzel hígítjuk, 
megsózzuk, megborsozzuk. Kb. 20 percnyi pihentetés után, 
olajjal megkent palacsintasütőben a szokott módon 30 
palacsintát sütünk belőle. 
2. A palacsinták tölteléke két részből áll. Az első részhez a 
csirkéről levágjuk a combokat és a szárnyakat. A zsírt 
lábasban megforrósítjuk, a húsokat, beleértve a csontos hátat 
is, kissé megkapatjuk benne, majd szűrőlapáttal kiemeljük. 
Visszamaradó zsírjában a finomra vágott hagymát 
megfonnyasztjuk, a vége felé a zúzott fokhagymát is 
hozzáadjuk. A pirospaprikával meghintjük, elkeverjük, az ap-
róra vágott paprikát és paradicsomot is beledobjuk. Kb. 2 liter 
vizet ráöntünk, fölforraljuk, a megkérgezett húsokat bele-
rakjuk, megsózzuk. Közepes lángon, lefödve kb. 40 perc alatt 
puhára pároljuk, közben elfövő levét a borral pótoljuk. Amikor 
kész, egy kicsit hűlni hagyjuk, a húsokat kiemeljük belőle, és 
miután kicsontoztuk, lebőröztük, egészen apróra vágjuk.        
A tejfölt és a tejszínt a visszamaradó ízes pörköltalaphoz ke-
verjük, pár percig forraljuk, majd Thermomixben (lásd a Lali-
lexikonban) krémesre turmixoljuk. Drótszűrőn átszűrjük, ha túl 
sűrűnek találnánk, egy kevés tejjel hígíthatjuk. 
3. A második részhez a mellfilét 2-es tárcsán ledaráljuk. A 
hagymát finomra vágjuk, lábasban, a zsíron megfonnyasztjuk. 
A pépesre zúzott fokhagymával egy kicsit tovább pirítjuk, az 
őrölt köményt is rászórjuk. A húst hozzáadjuk, kevergetve 
megpirítjuk, megpuhítjuk. Megsózzuk, megborsozzuk, a 
pirospaprikával megszórjuk. Elkeverjük, majd következik a 
liszt, amit a hússal szintén jól összedolgozunk. A tejföllel és a 
tejszínnel fölöntjük, kevergetve sűrűre főzzük, a tűzről lehúz-
zuk.
4. A darált „pepimasszához” keverjük az első részben fölaprí-
tott, puha csirkehúst, így a palacsintában két textúrában jele-
nik majd meg a csirke.
5. Mindegyik palacsinta közepére, vastagabb csíkban kb. 2 
evőkanálnyi tölteléket halmozunk, a két szélét a töltelékre 
hajtjuk, a palacsintákat feltekerjük. Mélyebb tepsibe egy kevés 
paprikás mártást locsolunk, a palacsintákat rásorakoztatjuk.   

oA mártással a palacsintákat vékonyan áthúzzuk, és 180 C-os 
sütőben egy kicsit rápirítva bemelegítjük.
6. Ha előételként kínáljuk, akkor egy, ha főételként, akkor két 
palacsintát tányérra rakunk. A megforrósított paprikás 
mártást botmixerrel kissé felhabosítjuk, így öntjük a palacsin-
tákra.
Tejföllel díszítjük, de kerülhet rá néhány karika zöldpaprika és 
petrezselyemlevél vagy Lalifű is.
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