
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        

Hozzávalók: (4 személyre) 
 1 kg amur 
 1 fej vöröshagyma 
 1 sárgarépa 
 1 petrezselyemgyökér 
 1 szelet zeller 
 1 csokor petrezselyem 
 1 citrom 
 1 babérlevél 
 2 dkg margarin 
 2 evőkanál liszt 
 1 dl tejszín 
 2 tojássárgája 
 

 
 

Előkészítés: Az amurt megtisztítjuk, 
megmossuk, kifilézzük. A filéket kb. 
1,5 x 1,5 cm-es kockákra vágjuk, meg-
sózzuk, és felhasználásig hűtőbe tesz-
szük. A hagymát, a zöldséget megtisz-
títjuk, megmossuk, és apró kocára 
vágjuk. A petrezselymet megmossuk, 
és felaprítjuk. A citrom levét kifacsar-
juk.  
Elkészítés: A hal csontjából, a fejből, 
uszonyokból kb. 1 l vízzel, sóval, bors-
sal, a babérlevéllel alaplevet főzünk. 
Fazékban felolvasztjuk a margarint, 
belekeverjük a zöldségeket, és félpu-
hára pároljuk. Hozzáadjuk a halhúst, a 
petrezselymet, sóval, borssal ízesítjük, 
megszórjuk a liszttel, lazán összeke-
verjük, és rászűrjük a hal alaplevet. 
Lefedve, lassú tűzön kb. 20 percig 
főzzük, citromlével ízesítjük. Levesz-
szük a levet a tűzről. A tejszínt kike-
verjük a tojássárgával, és tálalás előtt 
ezzel sűrítjük a levest. Tovább forralni 
már nem szabad! 

* * * * * * * * * * * * * * *  Jó étvágyat 

 
 
 
 
 

Füstös Gábor 
Woblerek, Woblerezés 

 

 
Nyelv : 
magyar 
 

Megjelent: 
2004. 
 

Kötésmód : 
ragasztott 
 

Oldal:    
156 
 

Ára : 
1.444,-Ft. 
 

A pergetés egyik legszebb, legváltoza-
tosabb, és sok esetben talán legered-
ményesebb változata a wobblerezés. A 
wobblerek hatalmas variációs lehető-
séget kínálnak a horgásznak, ragadozó 
halaink lehetséges zsákmányállatai-
nak az utánzatai már mind-mind lé-
teznek különböző wobblerek formájá-
ban. A horgásznak gyakorlatilag elég 
megfigyelni, hogy a megfogni kívánt 
hal mit eszik az adott időszakban és a 
táplálékot legjobban utánzó wobbler-
rel nagy valószínűséggel meg is tudja 
fogni a kiválasztott halfajt. 
 

Erdei Attila, Ferenczy Dénes: 
Feederbotos                 

horgászmódszerek 
 

   A horgászat eme változatát egyre 
többen érzik magukhoz közelinek, 
hiszen fenekező módszer, ami eleve 
nagyobb halak fogásának lehetőségét 
csillantja fel az átlaghorgász előtt. A 
könyvben a feederbottal, a hozzá való 
orsóval, zsinórral, horoggal valamint a 
különféle végszerelékekkel foglalkoz-
nak, de olvasható egy-egy emlékezetes 
horgászélmény is, ami ennek a karcsú, 
de acélosan erőteljes bot használatá-
nak köszönhető.             Ára: 1.444,-Ft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Romhányi József: 
 

Hal - Dal 
    

Egy pontyporonty és egy kiscsuka 
kiúszott a nádhoz, hátha e kis ka-
land finom vacsorát hoz. Meg is 
láttak ott egy ingerlő csalétket, 
mely a parton ülő horgászban ért 
véget. 
 

- Bekapom! Ez finom falat! - 
mondta volna a víz alatt a ponty, 
hogyha a pongyola természet nem 
teszi némává a halat. 
 

- Csak kapd! - biztatta volna men-
ten a közismerten rosszmájú csu-
ka. 
 

- Csak a végén meg ne bánd, mert 
a horgász veleránt! 
 

- És ha kiránt? Kis hal iránt irgal-
mas a rendes pecás, s még nem 
vagyok negyvendekás. 
 

- Sületlenség! - szólt a márna. 
 

- Ki lenyelné, pórul járna, mert aki 
bekapja az ellenség horgát, annak 
bizony elvágják a torkát. 
 

- Ugyan menj a víz alá! - förmedt 
rá a ponty -, ilyen olcsó közhelye-
ket nekem ne is mondj!  
 

Be is kapta a csalétket sebtiben, 
aztán kisült az igazság…  Tepsiben. 
 

Pekka: 

Tisza 
 

Lombjára büszke ligetből 
Levélajkak egyre zúgtak, 

Egy holtágban pár fa kidől, 
Múltjukról sosem hazudtak.  
Míg cseppekké vált a pára, 

S hordaléka vele tartott, 
A folyó part bársonyára 
Kavicsból terített partot. 

 

Álmodik a nyár 
 

Forró mezők illatával neszez, 
míg vibrál távolról egy kútágas, 
szikes taván békalencse szemez. 

 

- - -   Horgász Hírek MAGAZIN   - - - 

HORGÁSZ 
Konyha 

Amur 
Raguleves 

Zempléni Horgász Hírek 2010 
Az ELZETT CERTA Horgászegyesület lapja 

 

Felelős Kiadó: ELZETT CERTA H.E. 
Főszerkesztő: Szebényi Tamás 
Nyomda: Kecskés és Társa Nyomda. 

Megjelenik: 300 példányban. 
 

2010. február 27. 
 

Az egyesület tagjainak ingyenes! 

Horgász 
KÖNYVAJÁNLÓ 

Horgászok tollából 

HorgászVersek 
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