
HÚSVÉT-VÁRÓ PROGRAMOK A PIACON   
2022. április 9. szombat és 14. csütörtök 

 
 

Vásároljon be Húsvétra a Piacon! És hogy a vásárlás egy élmény legyen, Húsvét-váró programjaink 

keretében megnézhetik a Cekker Helyi Termék Boltból Lancsák Kari sonka főzési praktikáit, 

valamint ötleteket gyűjthetnek a húsvéti készülődés „melléktermékeinek” ínycsiklandó 

hasznosításához. Megtekinthetik és kipróbálhatják Kiss Károly nyugdíjba vonult pék oktató 

segítségével a kalácsfonást,  Csordásné Marika néni és Tamásné Marika néni megmutatja a 

tojáskarcolás és tojásírás rejtelmeit. Bekapcsolódhatnak Karácsony Ilona húsvéti ajtódíszei 

vagy tojástartó elkészítésébe. A gyermekeknek ajánljuk a bejárat előtti külső részen található 

Nyuszi-csodálót. Részt vennének egy Locsolóvers versenyen? Dobják be a Locsolóvers gyűjtő 

dobozunkba az Önöknek jól bevált versikét, és a zsűrink által legviccesebbnek tartott verset április 

14.-én kisorsoljuk. Nyeremény egy húsvéti sonka! Mindeközben az élő zenét Peltzer Géza 

biztosítja harmonika szóval, a mikrofonnál pedig Perlaki Nórit üdvözölhetjük.    

 

Tartsanak velünk! SZOMBATON 9-11 óra között találkozzunk a két csarnokot összekötő 

átjáróban, a Vásárcsarnokban! 

 
 
Lancsák Kari sonka főzési praktikái a Cekkerből: 
 
Magad füstölt vagy házi hentesedtől vásárolt, nyers, füstölt húsvéti sonkát előző este annyi 
hideg vízbe kell beáztatni, ami épp ellepi, hogy távozzon belőle a fölösleges só. Másnap friss 
vízben tedd fel főni, ízlés szerint adhatsz hozzá 3-4 gerezd fokhagymát, 8-10 szem borsot és 1 
babérlevelet. 
Jó TANÁCS:  Ne az árát nézd a Sonkának ( olcsó húsnak híg a leve ) a Multiknál nagyrészt  gyors 
páccal készült nagyon sós húst kapsz; az minden, csak nem füstölt termék.    
 A tarját vagy a kötözött sonkát elég, ha 1-2 órán át áztatod vízben, ezután (akár fokhagymával 
ízesítve) kezdd el főzni. A sonkát tálalásig hagyd a főzőlében, a rajta lévő madzagot csak 
közvetlenül fogyasztás előtt szedd le. 
 
1. A zsíros réteg megóvja a sonkát a kiszáradástól, ezért ezt ne szedd le róla! 

2. Mindig akkora fazékban főzd meg, amelyben teljesen ellepi a víz! 

3. Ne tedd kuktába, mert abban hamar kifő belőle a zsír, és rostjai rágóssá válnak! 

4. Főzési ideje a nyers sonka súlyától is függ, lehet 4-5 óra is. Akkor kész, ha a beleszúrt villa 

már könnyen kicsúszik, illetve a csontja kihúzható belőle! 

5. A levében hagyd kihűlni, mert melegen nem lehet szépen (a rostokra merőlegesen) szeletelni, 

ráadásul a kifőtt nedvességtartalmának egy részét ilyenkor újra magába szívja, így nem szárad 

ki olyan könnyen. 

 

https://www.mindmegette.hu/erre-figyelj-a-husveti-sonka-vasarlasanal-video-60496/


 
Kaszás leves   
 
Hozzávalók (10 főre):  füstölt hús lé, 1 kg krumpli, 2 
nagy vöröshagyma, 10 db tojás ,1-2babérlevél, 
fokhagyma, só, tejföl, liszt a habaráshoz. 
 
Elkészítése: A krumplit meghámozzuk, kisebb kockákra 
vágjuk. Leveses fazékba lepirítjuk a finomra vágott 
vöröshagymát, dobunk bele  babérlevelet, 4-5 gerezd 
zúzott fokhagymát. Félrehúzzuk, meghintjük fűszerpaprikával, fölengedjük a füstölt sonka 
főzőlevével. Felforraljuk, majd hozzáadjuk a felkockázott krumplit. Amikor a krumpli 
megpuhult, belecsepegtetünk néhány evőkanál almaecetet, ízlés szerint ha kell, megsózzuk ( a 
sonka leve elég sós). Az egész tojásokat belecsurgatjuk, és felforraljuk. 2-3 evőkanál lisztet tejjel 
csomómentesre keverünk, hozzáadjuk a tejfölt, és lassan a levesbe csurgatjuk. Összefőzzük, és 
tálaljuk. Petrezselyemzölddel megszórjuk. 
(Recept: Lancsák Kari a Cekkerből) 
 
 
 
Húsvét utáni (füstölt húsos hímes tojásos) maradék 
KENCE   
 
Hozzávalók: 1 kg szeletelt kenyér, 10 db tojás, 2 fej 
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, snidling, 
petrezselyemzöld, 1/2 kg sonka dirib-darabok, tejföl, 
mustár, torma  
 
Elkészítése: A hozzávalókat összeturmixoljuk, majd a 
tejföllel, mustárral, tormával és a fűszerekkel jól 
elkeverjük. Szeletelt kenyerekre kenjük és snidlinggel megszórjuk. 
(Recept: Lancsák Kari a Cekkerből) 
 

 

LEGYEN ÉLMÉNY A VÁSÁRLÁS! 
 

TERMÉSZETESEN, PIAC! 
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