
Készülj a nemzeti ünnepre, lepd meg a családot és magad is március 15-én 

Petőfi kedvenc ételeivel! 

Petőfi barátainak korabeli feljegyzései alapján készült visszaemlékezésekből 

tudjuk, hogy a költő mindig szívesen evett rostélyost hagymával. 

Petőfi-rostélyos burgonyalángossal 

A rostélyos elkészítése: A rostélyos-szeleteket hasonlóan készítjük el, mint a 

hortobágyi rostélyost. Tálaláskor fokhagymás burgonyalángossal borítjuk le a 

húst. 

A burgonyalángos készítése:1,5 deka élesztőből és kevés lisztből kovászt 

készítünk. 1,50 kiló főtt, áttört burgonyát ugyanolyan súlyú liszttel és megkelt 

kovásszal, sóval összegyúrjuk. Kidolgozzuk és pihentetjük. Meglisztezett 

deszkán 1 cm vastagságúra kinyújtjuk, és újra pihentetjük. Palacsintasütőben, 

kevés zsíron hirtelen megsütjük. 

Petőfi püspökkenyere 

Végül Petőfi kedvenc édességével zárd a menüt, süsd meg a diákcsemegét - 

vagy ahogyan ma ismerjük, püspökkenyeret! A hozzávalók: 

  

20 dkg aszalt gyümölcs 

18 dkg liszt 

12 dkg vaj 

10 dkg cukor 

10 dkg csoki 

10 dkg dió 

5 dkg mazsola 

1 db citrom 

2 db tojás 

1 teáskanál fahéj 

1 csomag sütőpor 

1 csipet só. 

Az aszalványokat, diót, mazsolát és csokit vágd kis darabokra, majd keverd 

össze a citromhéjjal, liszttel, sütőporral és fahéjjal. A tojásokat válaszd ketté, a 

sárgáját keverd ki cukorral, olvasztott vajjal, majd forgasd bele a száraz 

keveréket. Dolgozd simára, végül részletekben add hozzá a sóval kemény habbá 

vert fehérjét. A masszát egyengesd kivajazott, kilisztezett formába és süsd 180 

fokon, 40 percig. Tűpróbával ellenőrizd, hogy biztosan elkészült-e. Porcukorral 

meghintve az igazi! 

Hozd be a könyvtárba az ételekről készült fotót, és apró ajándékot kapsz! 



Könyvtári alkotói pályázat 

 

Ugye mindenki ismeri az Anyám tyúkja című verset? A címszereplőn 

kívül még egy állatot említ a költő, Morzsa kutyát. 

Szerinted milyen kutya lehetett Petőfi Morzsája? 

Kicsi? Óriás? Vénséges vagy éppen fiatal? Bozontos vagy simaszőrű?  

Most lerajzolhatod, megmintázhatod! 

Hozhatsz festményt, krétarajzot, grafikát, kollázst, A/4-es méretig. 

Aki szeretné térben is megformálhatja, hogyan képzeli el Morzsa 

kutyát. Agyag, gyurma, nemez, fa, bármilyen anyag megengedett. 

Március végéig izgatottan várom az alkotásokat! 

 

Emlékeztetőül a versből egy részlet: 

„Morzsa kutyánk, hegyezd füled,  

Hadd beszélek mostan veled, 

Régi cseléd vagy a háznál, 

Mindig emberül szolgáltál, 

 

Ezután is jó légy, Morzsa, 

Kedvet ne kapj a tyúkhusra, 

Élj a tyúkkal barátságba’... 

Anyám egyetlen jószága.” 

 

A pályázók apró ajándékot kapnak és a 

könyvtári kiállításon is részt vesznek. 

 


