ARI MAMA
SÓLETRECEPTJE
HOZZÁVALÓK (10-12 adagra):
1 kg tarkabab
1 kg ízlés szerinti füstölt hús és/ vagy
ﬁatal marhahús
0,5 kg árpagyöngy
3 nagy fej vöröshagyma apróra vágva
7 közepes gerezd fokhagyma
1,5 dl olaj vagy libazsír
1 evőkanál fűszerpaprika
só, bors ízlés szerint

ZARÁNDOKÚT
HOZZÁVALÓK A KUGLIHOZ:
0,5 kg fehér liszt
késhegynyi fűszerpaprika
olaj
egy áztatott zsömle
késhegynyi bors
só ízlés szerint

A KUGLI ELKÉSZÍTÉSE:
A lisztet, egy kicsavart áztatott zsömlét, egy késhegynyi fűszerpaprikát,
egy késhegynyi borsot és sót annyi olajjal, amennyit felvesz, összekeverem,
hogy összeálljon és formázható állaga legyen. Henger alakú formát készítek
belőle. Amikor a sólet elkészül, a kuglit kiveszem, felszeletelem és a sólettel
együtt tálalom.

A SÓLET ELKÉSZÍTÉSE:
A babot előző este beáztatom, majd főzés előtt leszűröm. A húst kiáztatom.
Egy nagy, tűzálló lábosba pakolom a babot, a kuglit és a húst, rá a hagymát,
a paprikát, a zúzott fokhagymát, az olajat vagy libazsírt. Egy kevés sót és
borsot adok hozzá. A sóval vigyázzunk, vegyük ﬁgyelembe a hús sósságát!
Annyi vizet öntök rá, hogy ellepje. Felforralom és lefedve nagyon, lassú tűzön
1,5-2 órán át főzöm. Az árpagyöngyöt megmosom, és a félig kész sólethez
adom, majd tovább főzöm újabb 1,5-2 órán át. A sólet készülhet kemencében,
sütőben vagy a tűzhely lángján is.
CÍM ADDRESS:
4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 26.
E-MAIL:
debrecenizsidosag@gmail.com
TELEFON PHONE:
+36 52 415 861, +36 30 846 1703
+36 70 311 4196
FAX:
+36 52 533 273

www.dzsh.hu

FOGLALKOZTATÓ FÜZET

KÜLÖNBSÉGKERESŐ
Keress 5 különbséget a két kép között!

5. Ki volt a Debreceni Zsidó Gimnázium első igazgatója?
a. Krausz Vilmos
b. Kardos Albert
c. Ehrlich Eduárd

6. Kinek terítünk egy pluszterítéket pészachkor az
asztalra?

a. Illés prófétának
b. a rabbinak, aki minden családot meglátogat ezen az estén
c. olyan vándornak, aki betéved az ünnep estéjén

7. Hány zsinagóga áll ma Debrecenben?
a. 3
b. 2
c. 1

8. Melyik két irányzat jellemző a debreceni zsidóságra?
a. neológ és orthodox
b. status quo és progresszív
c. orthodox és status quo

SZÍNEZD KI!

KÖSD ÖSSZE

TESZTKÉRDÉSEK

1. Hány éves korban válik egy ﬁú a közösség teljes jogú tagjává?
a. 7
b. 21
c. 13

Találd meg az ünnepekre jellemző tárgyakat, kifejezéseket,
szokásokat! Kösd össze az ünnepet azzal, ami rá jellemző!
Figyelj arra, hogy csak olyat válassz, ami kizárólag arra
az ünnepre vonatkozik.
A kimaradt szavak kezdőbetűiből egy híres zsidó étel nevét
lehet kirakni:

2. Mit kell eltörni az esküvőn a szokás szerint?
a. poharat
b. széket
c. tükröt

szédertál

sófárfújás
Illés próféta

3. Hány gyertyát gyújtunk meg összesen az utolsó hanukai
lag-ba-omer

sátor

PURIM

Mózes
kerek kalács

HANUKA
méz

sivatagban, mielőtt Izrael földjére értek?

a. 150
b. 3
c. 40

tálesz

pászka

ÚJÉV

hámán-táska

alma
makkabeusok

Babilon
elsőszülö ek böjtje

Ószövetség

Eszter
A megfejtés: SÓLET

4. Hány évig vándoroltak a zsidók a legenda szerint a

nyolcágú gyertyatartó

PÉSZAH

napon?

a. 7
b. 12
c. 8+1

eliézer

torma

TALÁLKOZHATOTT-E?

Mózes – Attila, a hun
Eszter – Hámán
Kardos Albert – Deák Ferenc
Jacob Gärtner – Taub Izsák, a kállói csodarabbi
Ahasverus – II. Ramszesz
Nagy Sándor – Áron, Mózes öccse
Arany János – Ámos Imre

TALÁLD MEG A LABIRINTUSBAN A FÁNKOKAT!

Kedves kicsi és
kicsivel nagyobb zarándokok!
A következő néhány oldalon ellenőrizhetitek,
hogy mennyi új információt sikerült
megszereznetek az elmúlt órák alatt, és egy
kicsit játszhattok is ezalatt.
Jó szórakozást és várunk vissza Benneteket!

