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Ne főzd! 

Ne fagyaszd! 

Ne várj vele! 

Mértékkel adagold! 

Ne hámozd! 

FONTOS TUDNIVALÓK:  

Mosd meg! 

A kész ételre reszeld rá! 

Édességekben is kipróbálhatod! 
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Hozzávalók: 

1 cs vaj, só, 5 g szarvasgomba 
(téli, nyári, nagyspórás) 

 

Szarvasgombás fűszervaj 

 Elkészítés: 
Szerezzünk be magas zsírtartalmú vajat. Hagyjuk kint, s 
ha már megpuhult és keverhető, reszeljünk bele egy kb. 
5 grammos szarvasgombát, esetleg sózzuk, majd 
keverjük össze, és kis időre tegyük hűtőbe. (Vajban a 
friss szarvasgomba is hosszabban eláll.) Kenjük 
pirítósre, párolt zöldségekre, sült húsokra, vagy forró 
krumplipürére. Hűtőben tárolható.  
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Hozzávalók: 
¼ kg szélesmetélt, ½ cs. 
petrezselyemzöld, 1 marék dió,  
2 ek olívaolaj, 10 g szarvasgomba 
(téli, nyári, nagyspórás) 
 

Szarvasgombás diós tagliatelle  
(széles metélt) 

 Elkészítés: 
A tészát sós vízben kifőzzük, leöntjük olívaolajjal, 
hozzáadunk friss apróra vágott petrezselyemzöldjét, 
diót és szarvasgombát reszelünk rá. Átforgatjuk és 
tálaljuk. 
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Hozzávalók: 

½ l olívaolaj, 10 g szarvasgomba 
(nagyspórás, téli) 

Szarvasgombás olívaolaj 

 Elkészítés: 
A szarvasgombát megmossuk, hagyjuk megszáradni, 
majd beleszeleteljük az olíva olajba. Ezt utána hűtőben 
érdemes tárolni és minél előbb felhasználni. Salátákra, 
párolt zöldségekre, krumplipürébe, szószokba, 
levesekbe illik.  
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Hozzávalók: 

krumplipüré, 5-10 g 
szarvasgomba (nyári) 

 

Szarvasgombás krumplipüré 

 Elkészítés: 
A krumplit sós lében megfőzzük, leszűrjük, összetörjük, 
majd vajjal és tejjel kikavarjuk. Ezután rászórjuk a 
lereszelt szarvasgombát. Meglepően egyszerű és 
meglepően nagyszerű köretet kapunk. 
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Hozzávalók: 
1 zacskó kukoricadara, víz,  
2 narancs reszelt héja, 250 g túró,  
2 ek méz, narancslekvár,  
5 g homoki szarvasgomba 
 

Szarvasgombás narancsos muffin 

 Elkészítés: 
1 liter vizet (benne a túróval és mézzel) felforralunk, 
lassan beleszórunk annyi kukoricadarát, hogy lassan 
kavargatva a dara megpuhuljon. A tűzről levesszük, 
belekeverjük a narancs reszelt héját, muffin kapszlikba 
öntjük és hagyjuk kihűlni. Ezután kiszedjük, leöntjük 
narancslekvárral, és ráreszeljük a szarvasgombát.  
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Hozzávalók: 

bármilyen kocsonya, citromlé,  
10 g szarvasgomba  
(téli, nagyspórás) 

 

 

Szarvasgombás kocsonya 

 Elkészítés: 
Elkészítjük a kocsonyát, tálkákba öntögetjük és hagyjuk 
kihűlni. Felszolgálás előtt tányérra borítjuk, citromlével 
meglocsoljuk, és ráreszelünk néhány forgács friss 
szarvasgombát.  
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Hozzávalók: 
6 tojás, csirkemáj, 1 nagy pohár 
tejföl, só és bors, olívaolaj, 10 g 
szarvasgomba (téli, nagyspórás, 
nyári) 
 

Szarvasgombás kaszinótojás 

 Elkészítés: 
5 tojást keményre főzünk, kihűtjük, félbevágjuk, sárgáját 
egy keverőtálba tesszük. A májat megpároljuk, sóval és 
borssal befűszerezzük, kihűtjük és hozzáadjuk a tojás 
sárgájához. A tojás sárgáját és a májat fél pohár tejföllel 
összeturmixoljuk és ízlés szerint még megsózzuk. 
Hozzákeverjük a megmosott, lereszelt szarvasgombát. 
Kész a töltelék. A megmaradt tojás sárgájából az 
olívaolajjal majonézt keverünk, amit szétterítünk a tálaló 
tál alján. Ebbe nyomkodjuk bele a  megtöltött 
féltojásokat „arccal lefelé”. 
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Hozzávalók: 

zöldségek, olívaolaj, magok, pár 
csepp szarvasgombás olaj 

 

Szarvasgombás zöldsaláta 

 Elkészítés: 
A salátát ízlésünk szerint elkészítjük, majd 
nyakonöntjük szarvasgombás olajjal. 
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 Hozzávalók: 

10 db tojás, 10 g szarvasgomba 
(téli, nyári, nagyspórás) 

 

Szarvasgombás tojás 

 Elkészítés: 
Jól záró műanyag dobozba vagy befőttes üvegbe 
helyezzük a nyers, egész tojásokat, mellé egy kicsi, kb 5-
10 grammos szarvasgombát és szorosan zárjuk le. 
Tegyük hűtőbe egy napra. Ez idő alatt a tojás átveszi a 
gomba illatanyagát. Ezután készíthetünk belőle 
tojáslevest, tojássalátát, tükörtoját, lágytojást, stb. 
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Hozzávalók: 

250 g mangalicazsír, só, magok, 
szarvasgomba 8téli, nyári, 
nagyspórás) 

 

Szarvasgombás mangalica zsír 

 Elkészítés: 
Szerezzünk be jó minőségű mangalicazsírt, reszeljük 
bele a szarvasgombát, keverjük össze, majd tegyük 
hűtőbe.  
Nagyon jól találnak hozzá a különböző magok (tökmag, 
fenyőmag), ha szeretjük, ezzel fogyasszuk.  
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Hozzávalók: 

250 g libamáj, só, 10 g 
szarvasgomba (téli, nyári, 
fodrosbélű) 

 

Szarvasgombás libamáj 

 Elkészítés: 
A libamájat a szokásos módon megsütjük, ráreszeljük a 
szarvasgombát, majd tálaljuk, vagy összeturmixolva 
dobozban, hűtőben tárolhatjuk. A libamáj töménysége 
miatt a májkrémet lazítsuk egy kis libazsírral.  
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Hozzávalók: 

1 doboz camambert sajt, 10 g 
szarvasgomba (nagyspórásból az 
igazi, de a téli és nyári is jó) 

 

Szarvasgombás camambert 

 Elkészítés: 
A sajtot tortalapszerűen lapokra vágjuk és rétegezzük: 
az első lapra hajszálvékony szarvasgomba szeleteket 
vagy reszeléket teszünk, majd jöhet a következő sajtlap 
és így tovább. Az utolsóra nem teszünk gombát. 
Becsomagoljuk vagy jól záró dobozban, hűtőben tároljuk 
egy napig.  
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Hozzávalók: 

1 zacskó puding, 1 ek. tejszínhab 
(kihagyható), 2 g homoki 
szarvasgomba 

 

Szarvasgombás puding 

 Elkészítés: 
Elkészítjük kedvenc pudingunkat a szokásos módon, 
majd ráreszeljük az édes homoki szarvasgombát. A 
gombát reszelhetjük a tejszínhabba is, így még ízletesebb 
lesz. Fogyasszuk azzal a gondolattal, hogy Hungaricum 
szarvasgombás finomságokat készítettünk és eszünk. 
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Hozzávalók: 
½ kg krumpli (vagy csicsóka), só, 
1 gerezd fokhagyma,  
15 g szarvasgomba (téli, nyári, 
nagyspórás, fodrosbélű) 
 

Szarvasgombás krumplileves 

 Elkészítés: 
A krumplit megmossuk, sós lében pici fokhagymával 
puhára főzzük, leturmixoljuk, hogy krémleves legyen 
belőle. Tálaláskor, ha már 60 foknál nem melegebb, 
ráreszeljük a szarvasgombát. Jól talál hozzá a főtt 
marhanyelv.  
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Jó étvágyat!  

„Aki erkölcsös és erélyes életet szeretne élni,  
az ne kóstolja meg a szarvasgombát.” 

     /olasz közmondás/ 
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