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Nyulak nyomában
avagy árkon-bokron át csizmaországban

A Garda-tó szeptember végén az
igazi. A tömérdek unatkozó, na jó,
legyen, pihenô vendég nem lök-
dösôdik, hogy a másiknál elôbb
bérelhessen vitorlást – pláne hogy a
sajátját használhassa –, nem zsizseg
hajnaltól a part, a langyos napsütés-
ben csak néhány mazochista német,
holland meg egyéb viking mászkál
egy hétvége erejéig. Persze a nap-
sütést megtalálja nagyon kora
tavasztól késô ôszig. Mögöttünk
cirka tíz óra autózás (elôttünk a
Garda kavicsos partja), de azért
elballagunk egy közeli étterembe –
nem is értik, mit keresünk ott este
kilenc elôtt. Persze szemrebbenés
nélkül elfogadják az asztalfoglalást,
hiszen láttak már elég eszement
külföldit. Mert helyi ember nyolckor
nem vacsorázik – késôbb mi sem bír-
tunk... Tóparton tengeri herkentyût
enni kissé ellentmondásos dolog, de,
gondoltam, a nyúl mellé nemigen
lesz feketekagyló. Begurultunk még
a közeli Sirmionéba (kéretik elolvas-
ni az Itália útikönyvben), vadul
zajlott az olasz kismamák kedvenc
sportja, az éjféli babasétáltatás. Egy
kávézó elôkertjében valami ortopéd
gyümölcsfát látunk, éretlen, alma
nagyságú gombócokkal. Fotósunk –
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amúgy alapos növényszakértô –
feladja, hát megkérdezzük. Kaki az
(káki), vagyis datolyaszilva, ami iga-
zán novemberben gyönyörû, amikor
levél egy szál se, csak a narancsszín
gömbök a fákon.

Elsô nekifutás
Emilia tartományban jókat lehet enni!
Az elsô komolynak szánt, szombati
munkanapon dél felé indulunk el,
vendéglátóink Reggio Emilia egy
kisebb településére, Rubierába invi-
táltak. (Emilia tartomány amúgy is a
jó konyhájáról híres, nem aggódtunk,
hogy csalódás érhet.) Falunak mon-
danám, ha nem lenne kisvárosnyi
iparnegyed a peremén. Raktárak,
óriásmozi, autószerviz és mûanyag-
üzem között, a déli fényben eldugott-
nak tûnik a Panevino étterem.
Akikkel összejövünk, nyulat vásárol-
nak magyar termelôktôl (vágóhi-
dakról), ami bontva, hûtve megy a
kereskedelembe. Veszik fejjel meg
anélkül, konyhakészen, hûtve, fa-
gyasztva. 

(Perjési Laci út- és ebéd közben
hatezer telefont bonyolít, közben sok
négybetûs szót használ, árcsatát foly-
tat centekrôl, és kamionszám indítja
a nyulat, meg a bontott, darabolt
pulykát is. A telefonokból derül ki
számunkra, hogy a pulyka piacán
csak a kakas húsának van keletje,
mert náluk a fiúknak lényegesen
nagyobb a melle, és hogy a szak-
mában baknak mondják a kakast...) 
Az étterem tulajdonképpen csak
miattunk nyit ki, egyébként zárva
lenne. Rajtunk kívül még egy nagy-
obb társaság ünnepel valamit, a
konyhában nekik is nagyon sürög-
nek. Beállít a mérnök úr, hoz egy
betegesen hosszú, legalább méteres,
jól megzsinórozott, vastagon (érlelô)
penészes, szürkés drapp szalámit:
mint valami vállról indítható rakéta.
Giovanni Giorgio (GG), a tulaj, séf, a
hely motorja – machete méretû kés-
sel vonul ki a teraszra, és amíg a
mérnök úr mindenkit megkínál a
reggel kisütött sütôtökbôl, édesbur-
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Elôételnek sajtkehelyben rizottó érkezik, izgalmas ízpárosítás,
nyomában a nyulacska parasztos raguval vonul be
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gonyából és fôtt gesztenyébôl, azt
kezdi keresni, hogy miképp lehetne
szépen vágni. A mérnök úr közben
elôadást tart arról, hogy nem csak a
zsineget szükséges eltávolítani az
éppen vágandó szakaszról, de a héjat
is  hosszában fölhasítani és vissza-
húzni, mint valami csuklyát, külön-
ben a penész a húsra kerül. GG nem
zavartatja magát, végzi a dolgát,
olyan vékonyan szeletel, megfelelne
mikroszkópi metszetnek is. Aztán a
mérnök úr, hogy elkápráztasson ben-

nünket, megmutatja a vállról indít-
ható szalámin a paraszti (héjas és vas-
tag) megoldást is. Ami ugyan szintén
jóízû, de rágós, viszont jut valami a
macskának is... Bent a kisteremben
az elmaradhatatlan átlátszó sonka-
szeletek, házi kenyér, grissini. A nyu-
las urak félig türelmesen kivárják,
hogy minden tál elôször a fény-
képezôgép elé kerül, közben Fausto
anekdotázik, aki harminc éve él
minálunk és ingázik, igaz, ahogy
észrevettem, azért fôleg a szakmai

körökben forog – azokat a szavakat
mind tökéletesen ejti, aztán eszünk.
Elôételnek sajtkehelyben rizottó
érkezik, izgalmas ízpárosítás, nyomá-
ban nyulacska parasztos raguval vo-
nul be (paprika, paradicsom, sárgaré-
pa, zeller, meg az elmaradhatatlan
só-bors) – rendesen párolódott a ser-
penyôben, az íze remek, nem is kíván
köretet. Bort viszont igen (pedig a
nyúl magától nem is inna, beéri a
növények víztartalmával), igen jól
elhelyezkedett, akár vöröset, akár
fehéret tettünk mellé. Ezt egy  ko-
molyabb borszakértô bizonyára
hosszabban elemezné, de mivel csak
helyi érdekû borok voltak, inkább
csak azt mondom, hogy mindkettô
igen friss, a fehér nagyon enyhén
száraz és picit illatos volt, a vörös
pedig bársonyos és híján minden fa-
nyarságnak.
A másik nyúl pajtás pecsenyének jött
– egyébként mindkettô keresztbe
darabolás áldozata lett, ami viszont
kedvez a csontköpködésnek. Ide tar-
tozik PL magyarázata, hogy kérésre a
hasizmot (elég mókásan hangzik, de
tulajdonképpen a dagadót) benne

hagyják a bontott állatban. Ez az
egyetlen része, ahol a nyulacska vala-
mennyi zsírt felhalmoz, ettôl az étel
szaftosabb lesz. (Képzeljük el a
futóbajnokot pici sörhassal...)
A záró meglepetés vanília ízû fagylalt
volt (tejjel, nem tejszínnel készült), és
az ízét balzsamecet adta. Hiába, hogy
már hallottam, sôt írtam is róla, az
igazi beavatáson most estem át.
(Lásd az Ikrek filmet: Schwarzi min-
dent tud a sörrôl, de még sosem
próbálta. Meg a lányokat se.) Aki

U T A Z Á S

A konyhakész nyulacskát hasra fektetik, a hátán kezdve
egyben kicsontozzák, de még a combot is. Csont
félre, a husi egy hosszabb téglalap, ezt töltik meg.
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Rizottó sajtkehelyben
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE 

(8 SAJTKEHELYHEZ): 

300 g reszelt parmezán sajt, a formákhoz kevés olaj; 
A RIZOTTÓHOZ: 
400 g kicsontozott házinyúlhús, 3 dl húsleves, 200 g
csiperkegomba, 150 g kerek szemû rizs, 50 g vaj, 4-4 piros
és zöld színû apró csilipaprika, 2 evôkanál reszelt
parmezán, 2 evôkanál olaj, 2 gerezd fokhagyma,
1 csapott teáskanál só, frissen ôrölt fekete bors

A sajtkehelyhez néhány, kb. 1 dl-es méretû öblös
(kosárka vagy csésze) forma szükséges. Mindegyiket
vastagon kikenjük olajjal, és úgy szórjuk be a reszelt sajt-
tal, mint amikor sütôformát kenünk ki. Közepesen meleg
sütôben addig sütjük, amíg a megolvadt sajt egybefüggô
réteget nem képez a forma oldalán. Ekkor kivesszük a
sütôbôl, és hagyjuk megszilárdulni. Ha már kihûlt,
késpengével óvatosan elválasztjuk a forma oldalától, és
kiütjük belôle a sajtkelyhet. Közben a megtisztított, fel-
szeletelt gombát az egészben hagyott csilipaprikákkal
együtt a fele vajon megpirítjuk, zúzott fokhagymával, sóval,
borssal ízesítjük. A húst egészen apró kockákra vágjuk, az
olajon megpirítjuk, majd fél pohár vizet öntünk alá, és fedô
alatt puhára pároljuk. 
A rizst a megmaradt vajon egy-két percig pirítjuk, felönt-
jük a húslevessel, és fedô alatt addig pároljuk, amíg az
összes levét fel nem szívta. Ezután óvatosan összekeverjük
a párolt hússal, a fûszeres gombával, a reszelt sajttal meg a
paprikával. A rizottót elosztjuk a 8 sajtkehelyben, és máris
tálaljuk. 

Aszalt szilvás nyúltekercs
HOZZÁVALÓK 6 SZEMÉLYRE

1 egész házinyúl, 150 g magozott aszalt szilva, 2 zsemle (vagy

2 szelet fehér kenyér), 1 csokor petrezselyem, 1 dl tejszín, 

3 evôkanál olaj, 2 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál só, 

1 mokkáskanál törött fekete bors, 1 mokkáskanál törött fahéj, 

1 késhegynyi ôrölt szegfûszeg, egy kevés zsemlemorzsa.

A töltelékhez a zsemléket egészen apró kockákra
vágjuk, ráöntjük a habosra vert tojást meg a tejszínt.
Néhány perc múlva villával szétnyomkodjuk, hogy jól meg-
szívja magát. Hozzáadjuk a szétzúzott fokhagymát, a fahé-
jat, a szegfûszeget, majd megsózzuk, megborsozzuk.
Összekeverjük a finomra vágott petrezselyemmel. Ha a
massza túl lágy lenne, kevés zsemlemorzsát adunk hozzá;
kenhetônek kell lennie. A szilvaszemeket félbe vágjuk.
A konyhakész nyulat a hasára fordítjuk, a hátán kezdve,
a gerinc mellett egyben kicsontozzuk, a combokat is: egy
hosszú téglalap lesz belôle. Rákenjük a tölteléket, a szil-
vaszemeket egyenletesen elosztjuk rajta, majd a combtól
kezdve szorosan föltekerjük. A tekercset – mint a sonkát
szokás – körbekötözzük. Tepsibe fektetjük, forró olajjal
meglocsoljuk, és elômelegített, forró sütôben 40 percig
fedetlenül sütjük. 15-20 percnyi pihentetés után éles késsel
ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. Körete sajttal töltött, grillezett
paradicsom.

Zsályás nyúltekercs
HOZZÁVALÓK 6 SZEMÉLYRE

1 egész házinyúl, 2 zsemle (vagy 2 szelet fehér kenyér), 
1 fej vöröshagyma, 1 csokor friss zsályalevél, 
1 csokor petrezselyem, 1 dl tejföl, 2 evôkanál olaj, 
1 teáskanál só, 1 mokkáskanál törött fekete bors, 
egy kevés zsemlemorzsa

A töltelékhez a zsemléket egészen apró kockákra
vágjuk és ráöntjük a habosra felvert tojást, a tejfölt és az
olajat. Néhány perc múlva villával szétnyomkodjuk, hogy jól
megszívja magát. Sózzuk, megborsozzuk. Összekeverjük a
finomra vágott hagymával, petrezselyemmel meg a
zsályával. Ha a massza túl lágy lenne, kevés
zsemlemorzsával megkötjük; kenhetônek kell lennie.
A konyhakész nyulat a hasára fordítjuk, a hátán kezdve,
a gerinc mellett egyben kicsontozzuk, a combokat is: egy
hosszú téglalap lesz belôle. Rákenjük a tölteléket, majd a
combtól kezdve szorosan föltekerjük. Alufóliába
csomagoljuk. Akkora lábasban, amekkorába a tekercs
belefér, sós vizet forralunk, és kb. 40 percig kis lángon
fôzzük. A fóliából kibontjuk, majd meg is pirítjuk. Ha már
nem forró, éles késsel ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. A
levét felére beforraljuk, egy kevés borssal és zsályával
ízesítjük, majd ezt aláöntve tálaljuk. 

Rakott nyúlcomb
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE

4 kicsontozott hátsó nyúlcomb, 4 szem kemény paradi-
csom, 200 g füstölt mozzarella, a bundázáshoz liszt, tojás,
zsemlemorzsa, só, bors, zsálya, a sütéshez olaj.

A combokat lapjában félbe vágjuk, így összesen 8
hússzeletet kapunk. A paradicsomokat ujjnyi vastag
karikákra szeleteljük, a sajtot ugyancsak szeletekre
vágjuk. Egy kis tepsit olajjal kikenünk, és behintjük
morzsával. A bundázáshoz a habosra vert tojást sóval,
borssal, zsályával fûszerezzük. A hússzeleteket szoká-
sosan lisztbe, a fûszeres tojásba és a zsemlemorzsába
mártva bundázzuk.
A bundázott hússzeleteket kevés olajban mindkét
oldalukon megsütjük, majd a kikent tepsiben szorosan
egymás mellé fektetjük. Tetejére paradicsom-, arra pedig
sajtszeleteket rakunk úgy, hogy az teljesen borítsa be a
húst. Kevés olívaolajjal meglocsoljuk, és elômelegített,
közepesen forró sütôben addig pirítjuk, amíg a sajt egészen
bele nem olvad a paradicsomba. 
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Rozmaringos nyúlpecsenye 
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE

1 konyhakész házinyúl, 150 g prosciutto (olasz pácolt
sonka), 2 dl könnyû, félszáraz fehérbor, 
3 szem paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 
4 ágacska rozmaring, só, frissen ôrölt fekete bors 

A nyulat darabjaira vágjuk, mindkét felét megsózzuk, és
szép sorban tepsibe rakjuk. A paradicsomot felszeleteljük,
a sonkát (amely helyett nagyon jó a magyar sonka is)
hajszálvékony csíkokra vágjuk. 
A húst megszórjuk frissen ôrölt borssal, majd a hús-
darabok közeit meghintjük a rozmaring leszedett levélkéivel.
Rászórjuk a sonkacsíkokat, ezután paradicsomszeletekkel
borítjuk be. Ismét megsózzuk, végül leöntjük a borral. A tep-
sit befedjük, a húst elômelegített, forró sütôben puhára
pároljuk. A fedôt levéve, pirosasbarnára pirítjuk, közben
saját levével locsolgatjuk. Spenótos polentával tálaljuk, de
finom hozzá a zöldséges rizs is.

Zöldséges nyúlragu
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE

1 házinyúl, 2 dl tejszín, 1-1 szál sárga- és fehérrépa, 
2 szál szárzeller, 1 fej vöröshagyma, 1 csokor zellerzöld, 
1 csokor bazsalikom, 3 evôkanál olívaolaj, 
só, frissen ôrölt bors

A konyhakész csontos házinyulat kisebb darabjaira
vágjuk. A zöldségeket tisztítás után felkarikázzuk, a hagymát
egészen apróra metéljük. A bazsalikomot és a zellerlevelet
felaprítjuk. A húsdarabok mindkét oldalát megsózzuk.

Nagy serpenyôben felforrósítjuk az olajat, majd sorban,
egymás mellé fektetjük a húsdarabokat. Ha az alsó felük
megpirult, megfordítjuk. Rögtön a serpenyôbe szórjuk a zöld-
ségeket és a fûszereket, végül a tejszínt is ráöntjük. Lefedve
25 percig pároljuk, közben egyszer a húsdarabokat meg is
fordítjuk. Mire elkészül, csak sûrû mártás marad alatta. 

Füvecskés-barackos nyúlgerinc
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE

2 csontos nyúlgerinc, 2 szál sárgarépa, 100 g aszalt sár-
gabarack, 1 dl Lambrusco (olasz, könnyû, vörös habzó-
bor, helyettesíthetô magyar rozéval), 2 evôkanál olívaolaj,
1 evôkanál édes mustár, 
1-1 csokor bazsalikom és kakukkfû, só, csipetnyi cukor,
frissen ôrölt bors

A gerinceket kettôbe vágjuk. A zöldfûszereket felaprítjuk,
a sárgarépát felkarikázzuk.
Nagy serpenyôben felforrósítjuk az olajat, a hús-
darabokat mindkét oldalán átsütjük rajta, majd hoz-
zátesszük a sárgarépát, és aláöntünk félpohárnyi vizet. A
zöldfûszerekkel, sóval, borssal meghintjük, majd fedô alatt
félpuhára pároljuk. 
A húsdarabokat tálra helyezzük. A visszamaradt
pecsenyelébe tesszük az aszalt barackot, és felöntjük az 1
dl vízzel kikevert mustárral meg a borral. Jól összeforraljuk,
majd a húst visszarakjuk a húslébe, és továbbra is fedô
alatt puhára pároljuk. Mire elkészül, a barackok kissé
meggömbölyödnek, és csak kevés, sûrû, ízes mártás marad
alatta. Rizs a hozzáillô köret.

U T A Z Á S

teheti, próbálja meg egyszer, semmi
máshoz nem fogható. Kár, hogy nyu-
lacska nem kóstolhatta meg...

Második nekifutás
Falusi turizmus Rovatóban
Vasárnap: munka elôtt megkerüljük
a tó déli végét, irány Salò. Eddig
semmit sem tudtam róla azon kívül,
hogy háború utolsó idôszakában a
fasiszták mini köztársaságát ott kiál-
tották ki, és hogy ez sem mûködött
túl hosszasan. Igen csinos kis
nyaralóhely, a vízpart végig móló,
kacsák, szárcsák, még talán hattyú is
(ezek mindenhol belezabálnak), és
persze vitorlás dögivel. Szokásos

templomnézô körutamra elhurcolom
Marcit, a dómba a mise végére
érünk. Orgonaszó, mellbevágóan
gazdag a belsô, a freskók, oltárképek
restaurálás elôtt állnak (látszik a kis
próbatisztítás nyoma), az egyik ká-
polna mellékoltárképe valami tollal
rajzolt családfának tûnik. Perceink
vannak csupán, majd egyszer meg-
nézzük az útikönyvben.
Ahova most megyünk, fel északra,
kb. egy órányira, arról azt mondja
Laci: agriturismo, vagyis falusi turiz-
mus. Poros kis faluban tévedünk el
többször is, elhaladunk valami csirke-
gyárféle mellett, majd szállodához
érkezünk – de nem az a célállomás.

Telefonhívásunkra elôkerül a ven-
déglátónk: a csirkegyár takarásában
láthatatlanul volt ott az agriturismo.
Mauro Uberti istállót és karámot tart
fenn, jártat, lovagolni tanít, és lovas
túrákat szervez. Építtetett parasztház
stílusban egy kisebb épületet, de
benne zuhanyos a vécé, az elôterében
locsoló, hogy a mocskos csizmát is le
tudd mosni. Egyszerû a berendezés,
egyetlen dísze egy bontásból át-
mentett, 17. századi, mûködô (!) kan-
dalló. Kell a tûz, télen hideg bír itt
lenni.
A konyhában csinos, harmincas asz-
szonyka meg a mamája fôz, süt,
megállás nélkül, mint a marslakó



mostoha, utóbb kiderül, a föltálalás
után elmennek. Innentôl kezdve öt-
percenként jönnek a kaják. Vagy
fotózunk, vagy eszünk, de leginkább
mindkettôt – nem könnyû. Elôétel,
mint mindig sonka, pancetta, grissi-
ni, és kínálótálon rögtön bejön vala-
mi zöld – zavarbaejtô színû, de
parmezános –, szóval kukoricakása
spenóttal (juszt sem polenta), hígra
fôzve. Az íze remek, és vele az elsô
sült: töltött egész nyuszi, sajttal
töltött, sült paradicsommal.
Megtudjuk, a nyúzott konyhakész
nyulacskát hasra fektetik, a hátán
kezdve egyben kicsontozzák, de még
a combot is. Csont félre, a husi egy
hosszabb téglalap. Megtöltik, a
combtól a fej felé föltekerik,
megkötözik, megtûzik, tepsiben
sütik. A már említett hasikától
(dagadótól) lesz szaftos és mennyei.
Az elsô körben a töltelék a mienkhez
hasonló, zsemlésnek tûnik, sok illatos
fûszerrel, egy késôbbi fordulóban
fahéjas aszalt szilva a töltelék, és
ökölnyi kerekszilva a köret. 
Jött még ezek után combja paníroz-
va, kisütve, rajta szeletenként para-
dicsom, azon meg sajt. Aztán még az
elmaradhatatlan rozmaringos pe-
csenye, ami fotogén, de egyszerû, és
még valamilyen barna mártásban
(vagy barnamártásban?) jött ke-
resztbe darabolt jószág, ami, bár ízre
jó, képen nem mutatott volna. És
hogy ne unjuk meg a tapsikat, egy kis
hátszín, mustáros vagy sajtos mártás-
ban, de akkor már a számba alig fért
el újabb íz, csak arra emlékszem,
hogy finom volt. (Persze közben egy
falat, egy kattintás, egy kortyintás.)
Legvégül a nagymama mandulás
kakaós tortája (liszt egy gramm sem),
az alján ôszibarack, sajnos a mérték-
telenül és folyamatosan fogyasztott
nyulak és borok miatt nem tudjunk
igazán értékelni, de a receptje meg-
van! Érzelmes búcsú a háziaktól,
majd jönnek Magyarországra, no,
majd meglátjuk.
Utána egy kis hajókázás, hogy lenyu-
godjon a gyomrunk. Hamarosan
indul egy katamarán gyorsjárat Bar-
dolinóba, kicsi séta, pihegés és bor
egy napos teraszon, aztán másik
hajóval vissza az alkonyban.
Érthetô módon böjtös vacsora –
semmit nem szabad túlzásba vinni...
Még a nyulacskakergetést sem.
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