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Török konyha  
lépésről lépésre

Gyűjtse össze a teljes sorozatot, 
és vegyen részt nyereményjátékunkban!

Bővebb információ a könyv 120. oldalán és a honlapon.

www.izek.hvg.hu
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A        török konyhaművé- 

 szet hatása az egyko- 

 ri Oszmán Biroda-

lom határain belül minde- 

nütt jól érzékelhető. A törö-

kök imádnak a konyhában 

serénykedni, mi több, főzt-

jükkel a hozzájuk betérő ven- 

déget is szívesen elkápráztat-

ják. Ételük vagy nagyon fű-

szeres, vagy nagyon édes, de 

egy biztos: sohasem unalmas. 

A hozzávalók közül nem hiá-

nyozhatnak a zöldségfélék, a 

friss gyümölcsök vagy a sült 

dió, amelyet illatos fűsze-

rekkel vagy gyümölcsöntet-

tel varázsolnak tökéletessé. 

Az országot körülölelő négy 

tenger vize bővelkedik az íz-

letes csemegékben. A hegyvi-

déken legelő juhok teje a vi-

lághírű török sajt és joghurt 

alapanyaga, a bárányhús el-

készítésének pedig ezerféle 

módját ismerik. 
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A világ összes finomsága 
egy kosárban 

T  örökország földrajzi helyzete, lenyűgöző történelme 
és az élet minden területén máig is élő különleges 
szokásai garantálják, hogy az ideutazók felejthetet-

len élményekkel térnek haza. Az egykori Oszmán Birodalom 
hamvaiból éledt újjá az ország, amelynek területén Európa 
és Ázsia osztozik, partjait pedig négy tenger mossa. Kultúrák 
olvasztótégelye, amelyben a helyiek ősi szokásai keverednek 
más népek hagyományaival és a Nyugat újdonságaival; ahol 
a keleti ízvilágot és a Selyemút tradícióit egyfajta európai és 
újvilági modernség hatja át. Az ősi szokások, a hagyományos 
viselet és a régi használati tárgyak jól megférnek a modern 
életforma és a legújabb divathullámok mellett. A vendége-
ket mindig lenyűgözi a rengeteg izgalmas látnivaló, a sok 
napfényes tengerpart, az ország gazdag történelmi múltját 
idéző műemlékek, a hajnalig nyitva tartó szórakozóhelyek 
sokasága, és nem utolsósorban az ételek változatos ízei.

Isztambul  
testesíti meg a 

Törökországban 
egymásba olvadó 
kultúrákat és ha- 

gyományokat. 

A Földközi-tenger 
Törökül Fehér-tengernek (Akdeniz) 
nevezik, partja az ország déli határa 
is egyben. Törökországnak ez a vidéke 
– a likiai partvidék, Pamfilia és az 
örmény Kilikia napos tengerpartjaival, 
hegyi ösvényeivel és banánültetvé-
nyeivel – igazi turistaparadicsom. 

Az Égei-tenger
partján
A kis-ázsiai partvidék az északon 
fekvő Çanakkale városától a déli 
Marmarisig húzódik. Innen nyílik  
az út Törökország nagyobbik része,  
az ázsiai Anatólia felé. Mediterrán 
éghajlatának köszönhetően bőven 
találunk itt füge- és olajfát, valamint 
szőlőt. 

Edirne

Isztambul

Bursa

Manisa

Izmir

Antalya

TRÁKIA
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Az izgalmas történelmű Törökország méltán kapta „a világ finomságainak kosara” megtisztelő címet. 
Éghajlata változatos: néhol mediterrán, máshol sivatagi vagy sztyeppei. E változatosságnak köszönhető 
a kultúrnövények és a tenyésztett állatok sokfélesége.

Törökország fővárosát, Ankarát terméket-
len sztyepp veszi körül. A város olyan, mint 
egy kis ékszerdoboz – telis-tele különböző 
korokból és helyekről származó drágakö-
vekkel. A látogató mindennap újabb és 
újabb régészeti és gazdag kulináris felfede-
zéseket tehet a városban. 

A Fekete-tenger 
partja

Trákia

Kelet-Anatólia

Középső-Anatólia

Földrajzi helyzete és változékony 
időjárása nagymértékben megha-
tározza a vidék gasztronómiáját.  
Ez a halak szerelmeseinek Mekkája. 

Rumélia a görög–bolgár határ mel-
lett, a Márvány-tenger közelében 
fekszik, a mai Trákia keleti részét 
alkotja. Ez a peynir – a fetához  
hasonló fehér, sós ízű sajt – hazája. 

A vidék egzotikus hangulata magával 
ragadó, különösképpen a terület déli 
része, amely a kelet megtestesült 
esszenciája. A mérhetetlen szegény-
ség ellenére, amely ellen mind a mai 
napig küzdenek, erőteljes kulturális 
hagyományokkal, többek között vál-
tozatos gasztronómiával rendelkezik. 

Ez a hatalmas terület Ankara, a fő- 
város körül helyezkedik el. Nyuga-
ton az Égei-tenger határolja, kele-
ten pedig egészen Sivas városáig 
nyúlik. Középső része – Kappadókia 
varázslatos vidéke – egyedülálló 
szépségű tájairól, föld alatti váro- 
sairól, sziklába vájt templomairól 
és gazdag, változatos konyhájáról 
híres, amelyben arab és távol-keleti 
elemek egyaránt tetten érhetők. 

Sinop

Samsun

Ankara

Kayseri

Sivas

Adana
Mersin

Gaziantep

Iskenderun

Trabzon

Hopa

Erzurum

Van

Rize

KÖZÉPSŐ-ANATÓLIA
KELET-ANATÓLIA

Kahramanmaras
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Kultúrák találkozása

A kis-ázsiai és a görög kony-
ha több ponton is találkozik: 
rengeteg olívaalapú ételt is- 
mernek. Törökország nyuga-
ti részén – különösen Izmir 
környékén – sokszor kerül-
nek az asztalra a tenger gyü-
mölcsei. Persze azért talá-
lunk itt hamisítatlan török 
ételeket is. Itt van mindjárt 
a száraz kenyérből és bárány-
húsból vöröshagymával és 

Szomszédos népek 
konyhatudománya

Aki a Földközi-tenger partján 
fekvő Alanyi városában jár, 
feltétlenül kóstolja meg a  
hülüklü çorbasi nevű csicseri-
borsós pacallevest. A szinte 
kikerülhetetlen gyorsétter-
mek kínálatának kiváló 
alternatívája lehet még  
a laba, a rizzsel, dióval és 
zöldségekkel töltött borda.

petrezselyemmel készült iz-
miri köfte vagy Ayfon város 
híres tejterméke, a kajmak. 
Ez a török édességek és más 
ételek elengedhetetlen alap- 
anyaga, de magában fogyaszt- 
va is nagyon finom, akárcsak 
a kadayif, a búzatöretből ké- 
szült, mogyoróval töltött, tej- 
színes rolád, amelyet na-
rancsvirágvízzel ízesített szi-
ruppal öntenek le.

Isztambul és környéke

Az Égei-tenger gyümölcsei 

Trákia keleti része nemcsak 
a napraforgótábláiról híres, 
hanem szőlőültetvényeiről is.  
A legjobb török bor a trákiai, 

pontosabban a Rodostó és  
a Kirmizi környéki, de na- 
gyon finom a fehér trakya 
beyaz és a vörös trakya kir- 
mizi bor is. Rodostóban ké-
szül az ánizspálinka, a raki, 
Törökország nem hivatalos 
nemzeti itala. A szultán ud-
varának legjobb szakácsai 
szintén erről a vidékről, Bolu 
városából származtak, és 
mind a mai napig az itteni 
szakácsmestereket tartják az 
ország legjobbjainak. 

Törökország az Ázsiát Európával összekötő fontos 
kereskedelmi útvonalak csomópontjában találha-

tó, így lakosai szoros kapcsolatban álltak a Selyem-
úton elhaladó karavánokkal. Ennek volt köszönhető 
az a nagyszerű kölcsönhatás, amely a török és a kínai 
konyha fejlődését jellemezte: a törökök így ismerték 
meg a tésztabatyut, a kínaiak pedig a kolbásztöltés 
fortélyait. Az arabok hozták el Anatóliába a csípős 
fűszereket, de ők honosították meg a cukornádter-
mesztést, a cukor lepárlását, illetve az édességek el-
készítésének fortélyait is. A Bizánci Birodalom lakói 
ismertették meg a törökökkel a zöldségféléket – a 
káposzta Itáliából, a karfiol pedig Ciprusról került az 
étrendjükbe. A zöldségekkel együtt párolt hús iráni 
elem a török konyhában. A kebab perzsa eredetű szó 
csakúgy, mint a piláf, a török rizses hús neve. 

Egy török piacon vagy valamelyik nagyváros 
fűszerbazárjában tett látogatás felejthetetlen 

érzéki élmény az idelátogató számára. 
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Egy egész élet is kevés volna ahhoz, hogy Törökország minden egyes vidékének legkülönfélébb helyi 
jellegzetességeit végigkóstoljuk. Mindenesetre érdemes eltávolodni a megszokott turistacélpontoktól 
különleges finomságok után kutatva, amelyeket gyakran még ma is hagyományos módon készítenek. 

A Fekete-tenger partján min-
den egész más: a nyelv, a kul-
túra, az éghajlat, no és persze 
a konyha. A vidék ízletes ha-
lairól és a halételek elkészíté-
sének mesteri tudományáról 
híres. A szardíniához hason-
ló apró szardella több mint 

Anatólia délkeleti része forró, 
szinte sivatagi éghajlatú vidék. 
Nem tartozik a turisták kedvelt 
úti céljai közé, ám aki mégis 
arra jár, annak nem lehet pa-
nasza az ott élők vendégszere-
tetére. A helyi különlegesség a 
csípős kebab, amelyről a helyi-
ek azt tartják, hogy a gyomor 
olyan forró lesz tőle, mint a 

Arab hagyományok 

Kebab, gözlem, okra

A Földközi-tenger keleti partvidékén 
igazi keleti hangulatban érezhetjük 
magunkat. Az egyik legkedveltebb 
helyi csemege a humusz (csicseri- 
borsókrém), amelyet rizs helyett 
búzatörettel tálalnak. 

Anatólia középső részén nemcsak 
a kebabfélék különlegesek, nagyon 
népszerű a gözlem is, amely pala- 
csintához hasonló sült tészta spe- 
nótos, húsos vagy burgonyás tölte-
lékkel. Tipikus helyi zöldség az okra, 
amelyet nyersen, pácolva, sütve és 
ízesítőként is fogyasztanak. 

A szardella birodalma 

A kebab földje

negyvenféle fogás alapanya-
ga, többek között egy desszer-
té is. A vidék különlegessé- 
gei közé tartozik még a Rize-
tea és az egész országban 
ismert, kukoricalisztből ké-
szült, kosár formájú trabzoni 
kenyér. 

levegő. Desszertként nagyon 
édes baklavát szolgálnak fel. 
Keleten, ahol a hegycsúcsokat 
egész évben hó borítja, a tél na- 
gyon hosszú és kemény. A he- 
lyiek fő tevékenysége az állat-
tenyésztés – főként birkát és 
marhát legeltetnek a hegyi le-
gelőkön. 
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Jellegzetes török alapanyagok

Uborka

Vöröshagyma

Paprika

Olívaolaj

Padlizsán

 Paradicsom
A joghurttal, olívaolajjal, fokhagymával 
és friss mentával készült saláta egyik  
legfontosabb összetevője. Ayrannal 
(török joghurtból és vízből készült ital) 
együtt is kínálják. 

Erőteljes íze és illata a török 
konyha egyik védjegye, sok étel 
jellegzetes összetevője. 

A török konyhában – fajtájától függően 
– sokféleképpen felhasználják. A csípős 
paprikát fűszerként, az édeset pedig fel-
vágottak alapanyagaként is használják. 
Egészen a XVII. századig akkora becsben 
tartották, hogy a paprikaültetvényeket 
őrök vigyázták. 

Az olívaolaj az élet és az egészség záloga. 
Óriási hagyományai vannak. Az olíva-
termelés a török gazdaság egyik fontos 
ágazata, végtére is az olíva őshazájában 
járunk. 

A török konyhában felhasznált valameny-
nyi zöldségféle közül a legfontosabb.  
Az étlapokon olvasható „patlican” jelző 
arra utal, hogy az étel padlizsánból 
készül. Salátákhoz is adják marinálva, 
olajban vagy krémnek kikeverve. 

Bár csak a XIX. században terjedt el,  
a friss, sütés előtt megtöltött paradi-
csom a kapocs a török, a balkáni  
és a mediterrán konyha között. 

Ázsia keleti részéről származik, ahol ma 
is sokfelé termesztik. Emberi fogyasz-
tásra a növény magjai alkalmasak, ame-
lyeket megfőznek vagy lisztté őrölnek. 
A lencselevesek (a mercimek çorbasi 
– paprikás lencseleves – és az ezo gelin 
çorbasi – mentás lencseleves) nagyon 
népszerűek Törökországban. 

     Lencse
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A szomszédos görög konyhához hasonlóan a török gasztronómia is büszkén vonultatja fel az étlapon 
azokat az alapanyagokat, amelyeknek a mediterrán konyha a hírnevét köszönheti. 

Szardella

Tojás

Yufka

Joghurt

 Peynir sajt

A szardellát a világ minden táján 
kedvelik, de Törökország az, ahol 
az elkészítésének legtöbb módját 
ismerik. 

A török konyha ugyancsak nélkülöz-
hetetlen alapanyaga a tojás, amelyet 
különösen desszertekhez használnak 
előszeretettel. 

A vékony leveles tészta mindössze 
lisztből, vízből és sóból készül, elkészí-
tése azonban nagy gyakorlatot igényel. 
Kezdők készen is megvásárolhatják. 

Bulgur  
és rizs

A natúr joghurtot Trákiában már  
a Kr. e. IV. században is ismerték. Italok  
és ételek alapanyaga, de napon is szá- 
rítják, így készül a hurut, a joghurtos, 
fűszeres levesalap. 

Ezt a fehér sajtot a törökök beyaz 
peynirnek (falusi sajtnak) nevezik. 
Nagyon hasonlít a görög fetához: sózott 
túró pasztörizálatlan juhtejből. Török-
országban frissen és éretten is kedvelik. 
Sokféleképpen készülhet. 

Muzulmánként a törökök nem fogyasz-
tanak disznóhúst, még a McDonald’s is 
száműzte helyi kínálatából. Háromféle 
juhot tartanak, de fajtától függetlenül 
leginkább a fiatal kosok húsát értékelik. 
Nyárson vagy roston sütik, muszakát 
(rakott padlizsán) is készítenek belőle, 
illetve csak padlizsánnal, minden egyéb 
köret nélkül is kínálják. 

Bárányhús

A      török konyha két jellegzetes   
 alapanyaga a bulgur (búza-

töret) és a rizs, amelyek nélkül a 
legtöbb török étel elképzelhe-
tetlen volna, nem beszélve arról, 
hogy különleges ízt kölcsönöz-
nek az ételeknek. Nélkülük nincs 
török saláta, piláf vagy csorba 
(leves). A tört búza elkészítésé-
hez a szárított búzaszemeket 
aprítják, megfőzik, majd meg-
darálják. A népszerű török meze 
(előétel), a çig köfte (borjúhús-
gombóc) vagy a kibbe (fűszeres 
bárányhúsgombóc) alapanyaga 
is bulgur. A rizs is számos sós és 
édes étel – leves, előétel és fő-
étel – alapanyaga. Ezek közül az 
egyik legfontosabb a piláf. 
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Juhsajtos padlizsántekercs

50

JUHSAJT
Karakteres íz (a néhány napig érlelt juhtúróéra hasonlít), fehér 
szín, krémszerű, ugyanakkor rugalmas állag jellemzi. Szend- 
vicsek és saláták kiváló kísérője lehet. A juhtejből készített  
enyhe sajtot „bundznak” nevezik. Édes és ízletes, különösen  
finom olívaolajjal meglocsolt friss bazsalikomos-fokhagymás 
paradicsomsalátával. 

1 nagy padlizsán (kb. 40 dkg)

só

3-4 evőkanál olívaolaj

A TÖLTELÉKHEZ

12,5 dkg zsíros juhsajt

1 hagyma

2 evőkanál mentalevél

2 szál petrezselyem

frissen őrölt fekete bors

őrölt csemege pirospaprika

HOZZÁVALÓK (2 személyre) ESZKÖZÖK

pohár

kiskanál

evőkanál

kés

vágódeszka

reszelő

kis tál

tál

serpenyő

kistányér

konyhai papírtörlő

konyhai zsineg

olló
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Mi lehetne törökösebb, mint a padlizsánt és a juhsajtot ilyen harmonikusan ötvöző étel?  
A padlizsántekercs kiváló előétel, de különleges vegetáriánus fogásként is tálalható.  
A hozzáadott menta és petrezselyem remekül kiegészíti és lágyítja a juhsajt karakteres ízét.
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Juhsajtos padlizsántekercs  lépésről lépésre

1 2

6

10

5

9

Hozzáadjuk a 
zöldfűszereket,  
majd ízlés sze-
rint sózzuk és 
borsozzuk.

A pirospaprikát és a hagymát a juhsajthoz keverjük.

Lecsöpögtetjük, és kony-
hai papírtörlőn megszá-
rítjuk a szeleteket.

A padlizsánszeleteket megkenjük a sajtkeverékkel.

Levágjuk a szárát 
és hosszában  
vékonyan fel- 
szeleteljük.

ELŐKÉSZÍTÉS

Meleg 
folyóvízben 
alaposan 
megmossuk 
a padli-
zsánt.
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Előkészítés, töltelék, tekercskészítés

3

7

11 12

8

4

A padlizsánszeleteket mindkét oldalukon besózzuk,  
és legalább 30 percig pihentetjük.

A padlizsán- 
szeleteket hideg 
vízzel leöblítjük.

Minden sajtos 
padlizsánszeletet 
óvatosan felteke-
rünk.

Átszedjük a sajt- 
keveréket egy 
nagy tálba.

Lereszeljük  
a hagymát.

A tekercseket átkötjük konyhai zsineggel, hogy sütés közben 
ne essenek szét.

TÖLTELÉK

TEKERCSKÉSZÍTÉS
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Juhsajtos padlizsántekercs  lépésről lépésre

13 14

1817

Az átsütött te-
kercseket tűzálló 
tálba helyezzük.

A tűzálló tálat a sütőbe helyezzük, és a padlizsántekercseket 
10 percig közepes fokozaton sütjük.

VARIÁCIÓK

A Kelet ízeivel 
A padlizsántekercs nemcsak 
magában lehet ízletes, hanem 
paradicsomszósszal is. A te- 
kercseket vagy akár magát a 
sült padlizsánt is tálalhatjuk 
adzikával, azaz paprikamár-
tással. A receptben szereplő 
juhsajtot bármilyen más 
sajttal helyettesíthetjük, még 
márványsajttal vagy kemény-
sajttal is. Ha juhsajtnál lágyabb 
állagú sajtot választunk, például 

mozzarellát vagy gorgonzolát, 
akkor érdemes a töltelékbe 
hagymás sült gombát (csiperkét 
vagy rizikét) is keverni. Még 
finomabb a padlizsántekercs, 
ha dióval gazdagítjuk. 
Hozzávalók: 1 nagy padlizsán, 
1/2 pohár növényi olaj, 2 evőka-
nál majonéz, 4 gerezd zúzott 
fokhagyma, 1/2 csésze aprított 
dió, 1 csésze apróra vágott pet-
rezselyem vagy koriander. 
Elkészítés: Hosszában 8 szeletre 

vágjuk a padlizsánt, mindkét 
oldalát besózzuk, és 30 percig 
pihentetjük. Ezt követően hideg 
vízzel leöblítjük és lecsöpögtet-
jük a szeleteket. Forró olajban 
5 perc alatt a padlizsánszele-
tek mindkét oldalát 
átsütjük, majd konyhai 
papírtörlőre helyezve 
a felesleges olajat 
felitatjuk. A padlizsán-
szeleteket sütőben is 
átsüthetjük. A meg-

sütött szeleteket megkenjük 
majonézzel és zúzott fokhagy-
mával, majd megszórjuk dióval 
és a fűszerekkel. A padlizsánsze-
leteket feltekerjük, fogpiszkáló-
val megtűzzük, és tálaljuk.

Diós padlizsántekercs

SÜTÉS

BEFEJEZÉS

A sütőt előmele- 
gítjük 160 °C-ra.

Serpenyőben kevés olajat hevítünk, és megkapatjuk,  
elősütjük benne a padlizsántekercseket.

Turkish_Cuisine_Preparations_1_HU.indd   54 2011.09.15   16:19:08



55

Sütés, befejezés

15 16
Mindegyik tekercs-
ről leszedjük a 
zsineget.

Óvatosan, hogy  
a tekercsek meg 
ne sérüljenek, el-
vágjuk a zsineget.

TÁLALÁS
A kész padlizsán- 
tekercseket tányérokra 
szedjük, és friss menta-
levelekkel díszítjük.
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