KÖRÖS—KÖRÜL
a KÖRÖSÖK VÖLGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍRLEVELE

III. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

ÜNNEP
A szeretet ünnepén a családok,
baráti társaságok ismét összegyűlnek a terített asztal és a
gyertyafénytől ragyogó fenyőfa
körül.
Hírlevelünk e havi számában
olvasható receptekkel és programokkal a térségben élőknek
és a messziről hazaérkezőknek,
vendégségben itt járóknak
egyaránt szeretnénk ötleteket
ajánlani a karácsonyi készülődéshez.
Nem volt nehéz dolgunk, hisz a
Körösök Völgye gazdag gasztronómiai és kézműves hagyományokkal, országszerte ismert és
elismert termékekkel büszkélkedhet.
A tartalomból:
Kőrösi halászlé;
Töltött káposzta füstölt
kolbásszal;
Mákos-guba felfújt;
Mézeskalács;
Party-falatok;
Pulykamell
vörösboroskörtével;
Tiramisu pohárkrém;
Tobozfestés;
Gyertyaöntés;
Táncház.

2012. DECEMBER

AKTUALITÁSOK PÁLYÁZÓKNAK ÉS KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK

A 2012. június 1 - 30. között Mikro-vállalkozások létrehozására
és fejlesztésére benyújtott támogatási kérelmek esetében a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területén a támogatáshoz szükséges szakmai pontszám: 92 pont.
(119/2012. XII.3. számú Irányító Hatósági közlemény)
A döntésről szóló határozatokat napokon belül postázzuk az érintetteknek.
A 2012. július 1-31. között Turisztikai tevékenységek ösztönzésére benyújtott támogatási kérelmek esetében a Körösök Völgye
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöksége decemberben dönt
a támogatáshoz szükséges szakmai minimum pontszám meghatározásáról.
A döntésről szóló határozatokat várhatóan jövő év elején küldjük
meg az ügyfeleknek.
A Magyar Közlöny 2012. november 22-i, 154. számában megjelent
118/2012. (XI.22.) VM rendelet alapján, kizárólag beruházási
jellegű fejlesztések megvalósításához támogatási előleg igényelhető, többek között az alábbi jogcímek esetén:
1) mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése;
2) turisztikai tevékenységek ösztönzése;
3) falumegújítás és – fejlesztés;
4) vidéki örökség megőrzése;
5) LEADER
Támogatási előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri
alkalommal vehető igénybe, mértéke a támogatási határozattal
jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.
Az előleg igényléséhez biztosítékként bankgarancia vagy készpénzletét fogadható el az ügyfél által igényelt támogatási előleg
összegének 110%-ára vonatkozóan.
A kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet
benyújtani az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően.
Hiánypótlásnak helye nincs.
A formanyomtatványokat a 171/2012. (XI.30.) MVH közlemény
tartalmazza, mely a www.mvh.gov.hu weboldal „Közlemények”
menüpontjából letölthető.
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KARÁCSONYI KLASSZIKUSOK
KÖRÖSI HALÁSZLÉ
3 kg vegyes hal, 2 kg pontyfilé, 35 dkg hagyma, 4-5 zöldpaprika, 3 paradicsom, 1520 dkg őrölt paprika, 3-5 dkg erős csemegepaprika őrlemény, piros arany, 4 gerezd
fokhagyma, répa, Körösi halászlé sűrítmény, só
A vegyes hal felesleges részeit eltávolítjuk, felszeleteljük, és egy lábosba tesszük.
Hozzáadjuk a fokhagymát, a felaprózott hagymát, a paradicsomot és a paprikát,
majd felöntjük 5 liter vízzel. Egy órát főzzük, majd átpasszírozzuk. Ezután a felszelelt pontyot sóval, Körösi Halászlé sűrítménnyel, piros arannyal ízesítjük. Az
alaplevet besűrűsítjük, paprikázzuk, majd beletesszük a halszeleteket.
Az egészet készre főzzük, és már kínálhatjuk is.
TÖLTÖTT KÁPOSZTA FÜSTÖLT KOLBÁSSZAL

Menü:
Körösi halászlé
Töltött káposzta füstölt kolbásszal
Mákosguba-felfújt
Mézeskalács

80 dkg savanyú káposzta, 8 savanyú káposzta levél, 2 fej hagyma, 1 gerezd
fokhagyma, 5 dkg füstölt szalonna, 20 dkg Csabai füstölt vékonykolbász, 40
dkg darált sertéslapocka, 2 kk. pirospaprika, 8 dkg rizs, 1 tojás, 1 csipet őrölt
köménymag, 2 ek. zsír, 2 ek. liszt, 2 dl tejföl.
A kimosott apró savanyú káposzta felét a szalonnára helyezzük egy nagy
fazékba. A hagymát finomra vágjuk, és egy kanálnyi zsíron üvegesre dinszteljük. Összegyúrjuk a húst, a rizst, a párolt hagymát, a tojást, a fűszereket, és
ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Vizes kézzel gombócokat formálunk belőle,
majd becsomagoljuk a káposztalevélbe. A töltelékek közé
helyezzük a karikára vágott Csabai füstölt vékonykolbászt, befedjük a maradék aprókáposztával, felöntjük
annyi vízzel, hogy ellepje. Lassú tűzön fedő alatt 1-1,5 órán
keresztül főzzük. Közben többször megrázogatjuk a lábost,
mert keverni nem szabad. A végén kiszedjük a gombócokat és zsírból, lisztből és 1 kk. pirospaprikával készített
rántással berántjuk. Visszatesszük a gombócokat és még
egyszer összeforraljuk. Tejföllel és puha kenyérrel tálaljuk.
MÁKOSGUBA-FELFÚJT

4 darab szikkadt kifli karikára vágva, 4-5 dl tej, 3 evőkanál cukor, 3 evőkanál
csabacsűdi méz, 2 tojássárgája, 1 citrom reszelt héja, 15 dkg mák. A habhoz: 2
tojásfehérje, 2 evőkanál cukor, fél üveg meggybefőtt, vaj és zsemlemorzsa a forma
kikenéséhez
A 3 evőkanál cukrot habosítsuk fel a tojássárgájával, adjuk hozzá a reszelt citromhéjat és a meglangyosított
tejet. A karikára vágott kifliket mártsuk meg benne, forgassuk a mákba, majd tegyük egy tálba. A habhoz a 2
evőkanál cukrot és a tojásfehérjét verjük kemény habbá, és keverjük a karikákhoz. A masszát tegyük a vajjal
kikent, morzsával megszórt formába, csorgassuk meg csabacsűdi mézzel és szórjunk közé ízlés szerinti
mennyiségű meggyet, de ne púpozzuk meg a formát, különben kifolyhat belőle. 180 °C-os sütőben kb. 15
percig süssük. (Érdemes fogyasztás előtt frissen sütni, de 1-2 órával előtte elkészíthető.) Akkor jó, ha szépen
felemelkedett. Melegen tálaljuk.
MÉZESKALÁCS
A tésztához: 34 dkg liszt, 12 dkg vaj, 20 dkg csabacsűdi méz, 2 tojássárgája, 1 tk
szódabikarbóna, csipet só, (2 tk fahéj-szerecsendió-szegfűszeg keveréke vagy mézeskalács-fűszer). A cukormázhoz: 1 tojásfehérje, kb. 25 dkg porcukor (a tojás méretétől függően)
A tésztának érdemes egy éjszakát pihenni a hűtőben, különben nehéz lesz vele
dolgozni. A tésztát kinyújtjuk, majd kiszúrjuk a formákat. A sütőpapírral fedett
tepsire, egymástól 1 cm-es távolságra tesszük a tésztát, és 200 fokos sütőben 5-7
perc alatt megsütjük. Hagyjuk kihűlni. A tojásfehérjét kikeverjük a cukorral, a
lényeg az, hogy olyan mázat kapjunk, amivel rajzolni lehet. A cukormázat kis
papírtölcsérbe vagy nejlonzacskóba töltjük, kivágjuk a végét, és így díszítjük a
mézeskalács figurákat. Ezután hagyjuk száradni, ami kb. 1 óra .
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GYORS FOGÁSOK IDŐHIÁNYBAN
SZENVEDŐKNEK
FALATKÁK LIBATEPERTŐKRÉMMEL ÉS MÁJPÁSTÉTOMMAL
50 dkg libamáj, 12,5 dkg vaj, 1 fej lilahagyma, 1 fokhagymagerezd, 1 kisebb
csokor kakukkfű, 5 cl konyak, tengeri só, frissen tört fekete bors, olívaolaj,
1 kávéskanál tárkonyecet, 1 csokor petrezselyem zöldje, őrölt bors, só,
1 evőkanál mustár, 4 főtt tojás, 25 dkg libatepertő a tarhosi Libás Tanyáról,
1 kis üveg szarvasi szilvalekvár
Serpenyőben olajon megdinszteljük a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a
kakukkfűleveleket is. Magasabbra állítjuk a hőt, mehet bele még egy kis olaj,
majd a megtisztított máj, melyet 3 és fél percig sütjük, hogy ne legyen kemény. Mielőtt levennénk a tűzről, öntsük rá a konyakot, és pár pillanatig
forraljuk, hogy az alkohol elpárologjon belőle. Egy mély tálba öntjük a serpenyő egész tartalmát, és bot mixerrel pépesítjük. Kisebb darabokban hozzádolgozzuk a vajat. Kóstoljuk és sózzuk-borsozzuk. Az egészet sűrű szitán
átnyomjuk, majd egy megfelelő méretű tálaló edénybe simítjuk. Dermedésig
hűtőbe tesszük.
A tarhosi libatepertőt az egész kemény tojással együtt a húsdaráló kisebb
lyukán kétszer átdaráljuk. Hozzáadjuk a mustárt, ízlés szerint sózzuk és
borsozzuk, s az egészet alaposan összekeverjük. A végén összedolgozzuk a
finomra vágott petrezselyemmel, és tárkonyecettel tesszük pikánsabbá az
ízét.
Pirított kenyérkockákon egy csepp szarvasi szilvalekvárral tálaljuk.
BACONBA GÖNGYÖLT PULYKAMELL
VÖRÖSBOROSKÖRTÉVEL, MUSTÁROS
KRUPLIPÜRÉVEL
12
szelet
szarvasi
Gallicoop
pulykamellfilé, 12 szelet bacon, 2 csomag
Szarvai Mini Mozzarella, kevés só, bors, 6
db körte, fél üveg száraz vörösbor, 2 ek.
csabacsűdi méz, 1 db egész fahéj, 1 ek étkezési keményítő, 70 dkg krumpli, 10 dkg vaj
vagy margarin, 1 dl főzőtejszín, 2 ek. mustár

Menü:
Falatkák
Baconbe göngyölt
pulykamell
Tiramisu pohárkrém

A kikloffolt Gallicoop pulykamellfilét ráfektetjük egy szelet baconra. Sózzuk, borsozzuk, majd, egy szarvasi
mini mozzarellát helyezünk a húsra. Ezt követően becsomagoljuk a sajtot a baconos hússal, majd beleültetjük egy tepsibe, vagy egy muffinformába. Nem kell sem kikenni, sem olajozni, hiszen a szalonna zsírja ezt
intézi helyettünk. A sütőbe toljuk és 200 fokon úgy 45 perc alatt készre sül.
A körtéket meghámozzuk, félbevágjuk, kimagozzuk. Az így előkészített gyümölcsöket lábosba tesszük, felöntjük a vörösborral, ha nem lepi el a körtét, akkor vízzel pótoljuk. Felforraljuk, ízesítjük a cukorral, a fahéjjal és
a kakukkfűvel. Tíz percig főzzük, vagy amíg megpuhul, majd a keményítővel besűrítjük.
Hámozzuk meg és vágjuk kockákra a krumplit, tegyük egy fazékba 2 ek sóval és főzzük meg. Tegyük a tejszínt
és a vajat egy lábosba melegítsük fel, hagyjuk felforrni majd adjuk hozzá a burgonyát és jól törjük össze. Keverjük hozzá a mustárt, ízesítsük sóval és frissen őrölt borssal.

TIRAMISU POHÁRKRÉM
50 dkg Szarvasi mascarpone krémsajt, 3 tojás, 2 dl friss kávé, 2 dl tejszín, 5 dkg
cukor, 5 dkg kakaópor, pár szem babapiskóta
Kezdésnek főzzünk le egy adag kávét, hiszen ez lesz mindennek az alapja. Amíg fő,
addig a tojásokat válasszuk ketté, a fehérjét verjük habbá, a sárgáját pedig a krémsajttal keverjük simára. Ha elkészült, a kávét adjuk hozzá a szarvasi
mascarponéhoz, és végül a cukorral keverjük simára, majd forgassuk bele a habot,
óvatosan, hogy ne törjön össze. Habosítsuk fel a tejszínt is, majd vegyünk elő alkalmas poharakat. Töltsünk mindegyikbe egy réteget a krémből, tegyünk rá piskótadarabokat, szórjunk rá kakaót, majd tegyünk rá tejszínt, és ezt ismételgessük. Tálalás
előtt érdemes kicsit hűteni.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Karácsonyi ajándékkészítő hetet tartanak a Békési úti Közösségi
Ház Meseházában Békéscsabán 2012. december 10 és 14. között.
A hét kínálata dióhéjban:
- tobozfenyő festése, díszítése
- karácsonyfa díszek készítése termésből
- karácsonyi girland fűzése színes anyagból
- képeslap, ajándék kártya készítése textil, gomb felhasználásával
- képkeret készítése textilből
- gyapjú angyal készítése
-szaloncukor karácsonyfadísz készítése textilből
- díszzacskó hajtogatása, díszítése nyomdázással
- betlehemes készítése fakéreg, csuhéj felhasználásával
A foglalkozások díja: 150Ft/fő, mely tartalmazza az anyagköltséget is.
Csoportok számára előzetes egyeztetés szükséges a 66/326-370, a
30/38-34-743-as telefonszámon, vagy a mesehaz@mesehaz.hu e-mail
címen.
A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum Luca
napi családi délutánnal vár 2012. december
15-én 15 órától mindenkit, aki szeretne megismerkedni ezzel a sok érdekességet rejtő jeles
nappal és annak hagyományaival.
Ízelítő a programból:
- fellép a békésszentandrási Fürge Lábak Néptánccsoport
- óriás társasjáték Luca napi babonaságokkal
- ismerkedés a szerelemvarázslás fortélyaival
- Luca-búza ültetés, karácsonyfa dísz készítés
- táncház
- mézeskalács díszítés Uhljarné Margóval
Szeretettel várnak kicsiket és nagyokat egy vidám
boszorkánykodásra!
Belépő: 400 Ft, Lucáknak ingyenes! Bővebb információ: www.szarazmalom.hu címen.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum szombatonként 13.00–16.00 között családi kézművesfoglalkozást rendez. Decemberben Karácsonyi
„készülődő” címmel meghitt beszélgetés veszi kezdetét az adventi időszakról, szokásokról kreatív tárgyés ajándékkészítés kíséretében.
2012. december 15. 13.00–16.00 Karácsonyi
„készülődő” – Karácsonyi képeslap, ajtódísz, gyertyatartó, karácsonyfadísz, gyertya és karácsonyi ajándék
készítése
2012. december 22. 13.00–16.00 Karácsonyi
„készülődő” – Gyertyatartó, karácsonyfadísz, gyertya
és karácsonyi ajándék készítése
Előzetes bejelentkezés nem szükséges! A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!
Bővebb információ: Richweisz Rita Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága, 5600 Békéscsaba, Gyulai út
1. Tel/fax: 66/323-377 E-mail: rita80@bmmi.hu

Ezúton kívánunk minden
Kedves Olvasónknak
Békés Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet!
ÜGYFÉLFOGADÁS:
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Székhely: 5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/10.
Postacím: 5600
Békéscsaba, Pf. 142.
Tel./Fax: 66/430-355
Mobil: 20/501-0143
E-mail: korosokvolgye@invitel.hu
Web: www.korosokvolgye.hu

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe
beruházó Európa
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Hétfő:
8.00—16.00
Kedd:
8.00—16.00
Szerda:
8.00—16.00
Csütörtök:
8.00—18.00
(16 órától előzetes
Időpont egyeztetés alapján)
Péntek:
8.00—16.00

