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Sertéshúsos-csicseriborsós 

egytálétel tésztabundában
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Az egyik legnehezebb feladat, olyan korok ételeit kutatni, melyből nem állnak rendelkezésünkre receptkönyvek  Hogyan tu-

dok utánajárni, mit ettek az emberek azokban a korokban, amelyekből nem vagy alig maradtak ránk írott források? Ebben segíthet 

nekünk a régészet, a kísérleti régészet vagy a biológia társtudománya  A hónap tematikája egy kicsit kilóg az őskor ételeinek kuta-

tásából, hiszen hasznunkra lesz a szépirodalom is  Homérosz írásai, bár több korszak tudását ölelik fel, mégis leginkább a bronzkor 

emberét helyezik más megvilágításba  Nemcsak a pollenek vagy az ételmaradványok nyújtanak ugyanis számunkra információt, 

de az Iliászból vagy az Odüsszeiából is értesülhetünk arról, hogy mikor és miért ettek bizonyos ételeket az ókori Mediterráneum 

emberei  Látjuk azt is, hogy társadalmi elvárás volt a vendégségbe hívás, a másik „jóllakatása” pedig presztízsértékkel bírt  De az 

étkezés jelzi a halandóságot is, hiszen esznek az istenek is, de szükségszerűen csak a halandók fogyasztják el a táplálékot  Élvezet 

és életben maradást biztosító szükségszerűség is volt tehát mindez egyben  A lakomaleírásokból tudjuk, hogy a kor emberei sok 

húst fogyasztottak, többféle szemes terménnyel és kenyérrel együtt  Ezt igazolják a trójai feltárásból előkerült maradványok is, 

így a nagy mennyiségű sertés- és marhacsont  Ezért választottam most egy olyan ételtípust, melyet a mai napig fogyasztanak a 

térségben, de alapanyagait és technikáját nézve bizony Akhilleusz vagy Agamemnón is fogyaszthatta királyi palotájában 

Hozzávalók (4-5 főre):

450 g sertéshús

250 g csicseriborsó

250 g lencse

3 közepes fej hagyma

fűszerek: só, feketebors, koriander,

bazsalikom, majoránna, szegfűbors, sáfrány

6 tojás

olívaolaj

3-4 dl víz vagy hús alaplé

1 csomag réteslap

A hagymát megdinszteljük olívaolajon, majd az apróra vágott 

sertéshúst is megpirítjuk  Közben a fűszereket rászórjuk a húsra, és 

átforgatjuk, így a húsos alap átveszi a fűszerek ízét  Az előző nap be-

áztatott csicseriborsót és lencsét a húsra öntjük, majd felöntjük az 

egészet vízzel, vagy ha van otthon, akkor hús alaplével  Fedő alatt 

majdnem készre pároljuk, majd hagyjuk, hogy elfője a levét az étel  

Ha úgy érezzük, tehetünk még hozzá a fűszerekből, hogy intenzí-

vebbek maradjanak az ízek  Ne ijedjünk meg, úgy jó, ha érezhető, 

amit hozzátettünk, ne féljünk a fűszerezéstől! Közben egy maga-

sabb falú tepsit kiolajozunk  A réteslapokat megkenjük egyenként 

felvert tojással, és kibéleljük a formát  A hűlő húsos ételhez felvert 

tojást keverünk, hogy süléskor összetartsa a masszát, majd beleka-

nalazzuk a tésztába  A tetejére is réteslapot teszünk  Amennyiben 

szeretnénk vékony tésztát, lisztből és vízből magunk is készíthe-

tünk, ez az időn és a kedvünkön múlik  A sütőbe 180–200 fokra kb  

15 percre tesszük, és készre sütjük a tésztabugyrot 

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A tetoválás titokzatos története 

1769-ben a brit James Cook hajója, az Endeavour kikötött Tahiti szigetén. A 
hajón utazó Joseph Banks természettudós jegyezte fel elsőként a helyi 
polinéz lakosság különös szokását, amely során a bőrük alá egy-egy hegyes 
tűvel felvitt, el nem tüntethető festéssel ékítették magukat. A britek az erre az 
eljárásra használt polinéz tatau szót végül tattoo formában terjesztették el a 
világon. De nem csak a szó, hanem maga a technika is rohamosan terjedni 
kezdett. Ezzel kezdetét vette a tetoválás második � egészen máig tartó � 
fénykora. Sokáig úgy vélték, hogy csak Ázsia bizonyos területein és csak 
viszonylag későn terjedt el a tetoválás szokása, azonban a régészeti kutatások 
már a 19. században szerte a világon napvilágra hoztak olyan régészeti korú 

emberi maradványokat (zömmel mumifikált vagy véletlenszerűen mumifikálódott halottakat), melyek 
bőrén tetoválások látszódtak. Ma már az Alpokban talált „jégember”, Ötzi tetoválásai bizonyítják, 
hogy egy sokezer éve gyakorolt szokásról van szó valójában. A belső-ázsiai szkítáktól, a vikingeken át 
egészen a középkori japánokig bezárólag számos kultúra élt és él ma is a tetoválás szokásával. 2018 
őszi számunkban ezért a tetoválás évezredes, rejtelmekkel teli történetének nyomába eredünk, 
kísérletet téve a tetoválás vallási, hitvilágbéli, társadalmi és kulturális hátterének feltárására is.

FIZESSEN ELŐ A KÖVETKEZŐ LAPSZÁMOKRA!

Előfizetve a magazin 890 Ft helyett csak 750 Ft-ba kerül, ami évente mindössze 3.000 Ft!

Az éves előfizetés négy lapszámra vonatkozik, a befizetés banki átutalással lehetséges.

Számlatulajdonos neve: Móra Ferenc Múzeum

Számlaszám: 12067008-01374152- 00100004

A közlemény rovatban, kérjük, tüntesse fel: Határtalan Régészet, valamint nevét és címét.

Címünk: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1−3.

E-mail: hatartalanreg@gmail.com

Telefonszám: +36-62-549-040
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Az OPITZ ARCHAEOLOGICA

-

Megjelentek a Martin Opitz Kiadó 
új régészeti kiadványai 

opitzkonyvek@gmail.com
facebook.com/opitzkiado
+36 30 321 1288

www.martinopitz.hu
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