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A JAVASLATTEV6 ADATAI

1. A javasJatot benyujto (szemely/intezmeny/szervezet/vallalkozas) neve: Nemeth Baiazs
etteremtulajdonos, Golyafeszek Vendeglo
2. A javaslatot benyujto szemely vagy a kapcsolattarto szemely adatai:
Nev: Nemeth Baiazs
Levelezesi cim: 8500 Papa, Jokai u.45.
Telefonszam: +36-70-334-26-65
E-mail cim: balazsnemeth@vipmaiLhu

n.
A NEMZETI E R T E K ADATAI
1. A nemzeti ertek megnevezese: Csulokporkolt, Tocsi
2. A nemzeti ertek szakteruletenkenti kategoriak szerinti besorolasa
• epitett komyezet
• agrar- es elelmiszergazdasag
• egeszseg es eletmod• sport
• ipari es muszaki megoldasok • kulturalis orokseg
• termeszeti komyezet
X turizmus es vendeglatas
3. A nemzeti ertek fellelhetosegenek helye: Golyafeszek Vendeglo

4. Ertektar megnevezese, amelybe a nemzeti ertek felvetelet kezdemenyezik
X telepulesi
• tajegysegi
• megyei
• kulhoni magyarsa
5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es tortenetenek leirasa

A pirospaprikat Magyarorszagon az 1600-as evek elott nem hasznaltak fiiszerpaprikakent
Valoszinuleg Szechy Maria, Wesselenyi Ferenc nador felesege honositotta meg.
Kezdetben a fouri, majd a nemesi konyhak, vegul a polgari haztartasok kozkedvelt fuszer
lett. Magyarorszagon a szegedi ferences kolostor gyogynovenykertjebol terjedtek el a
paprika ktilonfele fajtai, amelyek pirosra erve szaritva es megorolve kepeztek a porkoltek
nelkiilozhetetlen alapanyagat a edes- es az eros fuszerpaprikat.
A magyar konyha mar a honfoglalas idejen is hasznalta a serteshust, mint taplalkozas
alapanyagot. A feldolgozott allat szinte minden reszet fogyasztottak.
A XVII. szazad elott valoszinuleg ktilonfele tokanyokat keszitettek, amelyek nem
tartalmaztak meg paprikat. (Erdelyben ma is a tokanyokat fogyasztjak, mint porkoltszeru
de paprika nelktili eteleket.)
A paprika es tokanyok talalkozasa hozta letre a porkolteket.
A porkoltek koziil is kiemelkedik a csiilokporkolt, amely a sertes also labresze
felhasznalasaval keszithetunk. Lehet a korom feletti apro, karcsu un. franciabokabol,d
lenyegesen alkalmasabb akar a mellso-, akar a hatsolab kiszelesedo, az elobbinel jova
izmosabb, azaz husosabb reszekben gazdagabb un. csankokbol kesziteni.
Ezt a porkoltet a boka, a csank tisztitasa utan kicsontozassal, darabolassal tesszuk pork
keszitesere alkalmassa. A bort is beletehetjuk a hiisnal kicsit nagyobb kockakra vagva
Fiistolt kolozsvari szalonna csikok felkesz allapotban toteno hozzaadasaval fokozhatjuk a
izek harmoniajat.

Ha bogracsban keszitjiik, akkor koretkent az elkeszites utolso huszonot - harminc percebe
hasabra vagott burgonyaval surithetjuk, amely egyben talalaskor koretken is szolgal.
A teljes magyar nyelvteriileten elteijedt porkoltek egyik fajtaja, amelynek vendegloi
megjelenese folyamatosan szerepel a Golyafeszek vendeglo etlapjan. A jo minoseg
laktato, kedvezo arfekvesii etelt altalaban galuska korettel, uborka- vagy kaposztasalatav
rendelik a vendegeink.
6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett

Egyedi izvilagu — nem dietas — etel, kedvelt egytaletel, Papan fogyasztasanak regi
hagyomanyai vannak, kezdetei a kiskocsmak „boldog bekeidos" es a ket vilaghaborii koz
idejere nyulnak vissza. Vendeglonk ennek a hagyomanynak a folytatoja.
Az etel melto helyi — papai — ertekkent torteno szerepeltetesre. (Termeszetesen nem
vitatva el masok jogat, hogy ugyanezt tegyek a cstilokporkolttel!)

7. A nemzeti ertekkel kapcsolatos informaciot megjelenito forrasok listaja (bibliografia,
honlapok, multimedias forrasok)

Venesz Jozsef: Magyaros konyha. Bp. 1967. (tobb kiadast megert konj^)
Venesz Jozsef - Turos Emil: Egyseges vendeglato receptkonyv es konyhatechnologia, B
1988. (tobb kiadast megert konyv)
A Golyafeszek vendeglo aktualis etlapja
Valogatas a honlapok koziil:
http://w\\'\\'.nosalty.hu/receptek./kategoria/porkolt/csulokporkolt
http://www.mindmegette.hu/bogracsos-csulokporkolt-galuskaval.recept
http://www.newjsag.hu/2Q14/Q6/18/kihirdettek-a-bekescsabai-csulokporkolt-fozoversenynverteseit/
http://vaoLhu/kultura/a-magyar-gyomorirodalom-1540784
7. A nemzeti ertek hivatalos weboldalanak cime:
Jelenleg meg nem nemzeti ertek.

III.
MELLEKLETEK
1. Az ertektarba felvetelre javasolt
dokumentacioj a

nemzeti

ertek

fenykepe

vagy audiovizualis-

(Tehat a csulokporkoh nem egy veszelyesen magas kaloria tartalmu etel)
2. A Htv. 1. § (1) bekezdes j) pontjanak valo megfelelest valosziniisito dokumentumok,
tamogato es ajanlo levelek

3. A javaslathoz csatolt sajat keszitesii fenykepek es filmek felhasznalasara vonatkozo
hozzajarulo nyilatkozat
Sajat fotom hasznalatahoz hozzajarulok

Tamogato nyilatkozat!

Alulirott tamogatom, hogy a „Csulokpork6lt" egytaletel a Papai Ertektarba bekeriiljon.

Fiam ettermeben, mint szakkepzett vendeglatos folyamatosan besegitek, a vendeglat
minden folyamatat ismerem es szakmaszeruen muvelem.
Korabban magam is vezettem az ettermet.
A kezdetektol szerepel etlapunkon a „Csulokporkolt".
Fogyasztoi tabora ket reszre oszthato:

1. az igazi inyencek, akik kimondottan ennek az etelnek a fogyasztasa miatt jonnek
idonkent az etterembe, taboruk 6-8 fore teheto.
2. Akik a meniiben idonkent szereplo „Csulokpork6ltet" fogyasztjak, lehetnek 15-20 fo
kozott.

Az etel viszonylag alacsony kaloria tartalmu, a nalunk kesziilt etel faszerezese illeszkedik
vendeglo magyaros arculataba. Arfekvese az szerenyebb anyagi lehetosegekkel rendelkez
szamara is megfizethetove teszi.

Alapanyagai koziil a csiilok szinhus, a sertes izomrostokban egyik leggazdagabb resze, iga
konyhai elokeszites soran ktilonleges figyelmet, alapos, kapkodastol mentes munkat igenye
Ha a sef figyel az elkeszitesre iz vilaga massal szinte nem potolhato
Tamogatom a „Cstil6kp6rkolt" Papai Ertektarba kertileset!

Papa, 2015. oktober 2.

nyugalmazott vendeglo tulajdonos

Tamogato nyilatkozat!

Kisebb-nagyobb rendszeresseggel szoktam etkezni a papai Golyafeszek vendegloben
Ha tehetem, szivesen fogyasztok a papai „Csul6kporkoItbor'. Altalaban galuska korette
uborkasalataval, vagy kaposztasalataval szoktam rendelni.
A vendeglo minosege megbizhato az etelek ugyanabban az iz vilagban kesziilnek
folyamatosan. Az etlapon feltuntetett etelek folyamatosan es napszaktol fuggetlenu
rendelhetok. A kiszolgalas gyors es pontos.
A csiilokporkolt magyaros etel, ftiszerezettsege a hazi fozesvilagunknak megfelelo
Egytal etelkent fogyasztva is kiados laktato etel. Kaloria bevitele is megfelel a deli foetkeze
kaloria bevitelenek.
Ajanlom a papai „Csuldkporkoltet" felvenni a telepiilesi ertektarba.

Papa, 2015. oktober 2.

Dr. Hermann Istvan
etteremlatogato, fogyaszto

