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

Javaslat a 

„A tóthfalusi lankadt pite” 

[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: Herédi Hanna és Szűcs Lili 

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 

A tóthfalulsi lankadt pite 
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 
Tóthfalusi lankadt pite  
 

hozzávalók: 

5 egész tojás 

, 2 kávéskanál só 

, 2 kkanál cukor 

7-8 dl aludtej 

, kb 35 dkg finom liszt.  

 
A tojást kikeverjük a cukorral és a sóval,majd hozzáadjuk az aludt tejet és a lisztet. Ezt min jól 

elkeverjük. A palacsinta tésztától egy kicsit sűrűbb masszát kell kapnunk. A tepsit fagyos zsirral ki 

kell kenni hogy a tészta ne ragadjon le. Beletöltjük a masszát majd a tetejére foltokban tejfölt teszünk. 



Ha szépen,mutatósra akarjuk a tejföl “kupacokat” úgy helyezzük el hogy amikor felvágjuk minden 

kockára jusson egy kis tejföl. Végül az egészet olajjal enyhén meglocsoljuk.  
200 fokos elő melegitett sütőben  aranybarnára sütjük.Ha készre sült azonnal körbe vágjuk ,hogy ne 

ragadjon le.  
Sok sikert és jó étvágyat hozzá! 
 

 

A lankadt pite Tóthfalu egyik nagy nevezetessége. Ezt a falu tájházában lehet megkostolni ahol 

hagyományos módon készitik el. Érdemes megnézni a tájházat mert a lanakdt pitén kivül bemutatja a 

múlt századi paraszti élet elengedhetetlen kellékeit. Az ilyen pite több helyen elterjedt a magyarok 

körében. Ennek a pitének az ikertestvére a Magyarországi Sándorfalván számit népszerű hagyományos 

ételnek. Kissebb eltérések felfedezhetők de az alapjuk nagyrészt ugyanaz. A sándorfalvi változat 

arányaiban különbözik a tóthfalusitól.. :)  
Sándorfalvi lankadt pite: 
 
Hozzávalók: 6 tojás, 
csipetnyi só, 
8 evőkanál cukor 
, 50 dkg liszt, 
2 dl tej, 
2 evőkanál zsír. 
A tojásokat felverjük, csipetnyi sóval, és ízlés szerint cukorral elkeverjük. Apránként hozzáadjuk a 

lisztet és annyi tejet, hogy sűrű palacsintatészta állagú masszát kapjunk. A tepsit jó alaposan 

kizsírozzuk, és beleborítjuk a tésztát. Kis gombócnyi zsírdarabkákkal megpöttyözzük, és előmelegített 

sütőben 20-30 perc alatt készre sütjük. Porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és szilvalekvárral 

kínálhatjuk.  
 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A lankadt pite Tóthfalu egyik nagy nevezetessége. Ezt a falu tájházában lehet megkostolni ahol 

hagyományos módon készitik el. A hagyomány szerint az eredeti recept a Délvidékről került fel a 

Szeged melletti kis falucskába igy valószinüleg a Tótfalusi pite lehet az eredeti. Fontosnak tartjuk e 

népi étel receptjének, sütési 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 

 

 

 


