
1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

„Zentai halászlé, Papuli” 

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 

  

  

Készítette: 

………………………………………………………. (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

…………………………………………. (település, dátum) 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1.  A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete  

 

2.  A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Rusz Regő és Polyák Enikő 

Levelezési cím: 6724 Szeged, Pacsirta utca 3/b 

Telefonszám: +36-20/215-8880 

E-mail cím: dtertf@gmail.com 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1.  A nemzeti érték megnevezése 

Zentai halászlé, Papuli 
2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 

agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet 

 

ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport 

 

természeti környezet turizmus és vendéglátás 
 

3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

4.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 

települési tájegységi megyei külhoni magyarság 

5.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

A zentai halászlé 

 

Tekintettel arra, hogy Magyarországon két nagy folyó található, el sem képzelhető, hogy ne 

két iskola létezzen az „igazi” halászlé elkészítési módját illetően. A két módszer alapvető 

különbsége kicsit leegyszerűsítve egyetlen mondatban összefoglalható. A tiszainál először 

alaplé készül, majd ebbe kerül a hal, míg a dunaiba egyszerre minden belekerül, ellenben 

tészta is jár hozzá. (Itt jegyzendő meg, hogy a balatoni halászlé is tiszai módra készül.) 

Számtalan recept létezik mindkét típusra, sőt a szakácskönyvek sem adnak egységes 

megoldást. Lehet ezt sokszínűségnek felfogni, mégis inkább – ebben is – a közmegegyezés 

hiánya a valószínűbb.  

Mikor eszünk halászlét? Hagyományosan leggyakrabban karácsonykor. Ennek eredete abban 

keresendő, hogy a katolikusoknál hajdan még szigorúan tartott adventi böjt utolsó napja 



december 24-e. Ekkor még nem kerülhetett más hús, csak hal az ünnepi asztalra. A másik 

népszerű időpont a nyár. Valamelyik vízparti halászcsárdában, vagy a kertben főzve. 

Ha karácsonyra készül a halászlé, akkor csak a nagy fazék lehetősége marad, az autentikusabb 

bográcsos megoldás ilyenkor nemigen jöhet számításba.Halfőzéshez inkább a lapos fenekűt 

ajánlják, de az üst formájú szintén megfelel. 

Milyen halból főzzük? A klasszikus halászlé alapja a ponty. Az alapléhez keszeget, kárászt 

vagy más apróhalat használnak, süllő vagy csuka pedig nem való a halászlébe. Az alaplé 

elkészítéséhez legjobb a vegyes, úgynevezett fehér hal, elsősorban a keszegfélék. Ehhez jön 

még a ponty feje és farokrésze. A megtisztított, kibelezett halakat tegyük a felaprított 

hagymával együtt a főzőedénybe, öntsünk rá annyi vizet, hogy bőven ellepje, és addig főzzük, 

amíg a hús leválik gerincről és a nagyobb szálkákról. A levet leszűrjük és a halhúst szitán 

átpasszírozzuk, vigyázva, hogy szálka ne kerüljön bele. A hagymától és halhústól sűrű lébe 

kerülnek az előzőleg úgy 3 cm vastagra vágott és besózott halszeletek. Ha vékonyabbra vágjuk 

könnyen lefőhet a vastag szálkákról, ami most már nem cél. Ha túl nagyok a patkók, félbe is 

vághatjuk, ez a tálaláskor nagy könnyebbséget fog jelenteni. Mikor a halszeletek és ha van 

ikra vagy tej, a lébe kerültek, vízzel felöntjük, sózzuk és beletesszük az őrölt pirospaprika 

felét. A paprika minősége meghatározó! 

 

A halászlé tésztával (gyufatésztával, stb.) is tálalható, azonban a vajdaságban Zentán a Papuli 

étteremben a túróscsusza pirított szalonnadarabkákkal jár hozzá. 

 

Recept: 

-Hal(filézett):ponty, tiszai harcsa. 

-Hagyma 

-Paprika 

-Víz(zentai) 

-Fűszerek 

-Csípős erős paprika 

-Titkos hozzávalók(amitől egyedi az étterem halászleve) 

A filézett halászlé túrós csuszával ajánlott. Az igazi túrós csusza az hasonló mint a lasagne 

tészta. Ízesítése:túró, só, tejfel, szalonna pörc(szalonna kockák sütve). A vendégek 98%-a 

filézett halászlevet kér túrós csuszával. 

A Papuli „féle” halászlevet a tulaj anyukája készíti 46 éve. A szakácsnők is tudják a receptet, 

de mindig csak az anyuka készíti, ezzel biztosítják azt, hogy mindig ugyanazt az ízt nyújtják a 

vendégeknek, amiért visszajárnak. Nagyon sok visszajáró vendég van: Zentáról, a környékről, 

távolabbi városokból és külföldről is. 

46 év alatt változott a recept. Korrigálták, meghallgatták a vendégek véleményét is, 

hozzátették a saját elképzelésüket, és így folyamatosan alakult ki, de már régóta ezt a receptet 

használják. A receptet az anyuka fejlesztette ki a kitartásával és tudásával, 17 éves volt, 

amikor eljött egy kis faluból, Hódegyházáról(Jazovoról) ide dolgozni, mint felszolgálólány, 

csak később lett az övé az étterem. 

A szegediek büszkék a szegedi halászlére, a bajaiak a bajaira, a zentaiak, pedig a zentaira. 

Elkészítési módjuk nagyban különbözik. Egyiket alaplével készítik a másikat paszírozzák. 

Hogy miben különleges a papulis halászlé? Talán attól hogy szertettel készítik, talán attól a 

fűszerektől amiket ők beleraknak, és mást nem, amitől van egy ilyen különleges íze. 

Egy jó tanács: amikor elmentek egy étterembe, akkor keressétek azt a bizonyos ízt, amit nem 

tudtok megmondani, hogy micsoda, de amikor elfogyasztjátok akkor az megmaradjon 

bennetek. Amit lehet, hogy egy bizonyos fűszer okoz, lehet, hogy valami más, de keressétek!  

 



6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A papuli halászlé Zenta egyik nagy nevezetes étele.  Szertettel készítik, íze 46 év alatt alakult ki, a 

fűszerektől amiket ők beleraknak, így különleges íze. Csak erre a tájra jellemző, máshol így nem 

készítik.Fontosnak tartjuk e hagyományos  étel receptjének, főzési módszerének 

fennmaradását, tovább adását a következő nemzedéknek. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

8.  A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. 

MELLÉKLETEK 
1.  Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

 



 



 
2.  A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3.  A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 
 


