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Az utolsó ütemre. Zene füleiknek.

fél kg krumpli, 20 dkg lebbencstészta, egy nagyobb fej hagyma, 20 dkg füstölt szalonna, pirospaprika, só, egy fél zöldpaprika és egy kisebb paradicsom, ha van: tenyérnyi szalonnabőr
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A kvízjáték megfejtései a 29. oldalon taIáIha1Óak.
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113-adfe/ületBtfedje.

ütem nek a hiánya örökös
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A Debreceni

Hulladekgazdalkodasl

előtt, elkészül

egy több mint három és fél milliárd értékű fejlesztés
ve, amely majd háromszázezer
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nyult az elmúlt

felengedjük

megfonnyaszt
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kiszedjük.

juk, majd hozzátesszük

A kockára vágott hagymát és a vékony csíkokra vágott
a lebbencset,

és kavargatva

kari kára vágott krumplit, felhevít jük, megszórjuk
krumplit

éppen ellepje. Beletesszük

a szalonnabőrt

aranybarnára

a pirospaprikával,
és a paradicsomot

Felforralás után lassú tűzön főzzük, míg a krumpli és a tészta megpuhul,

issza. Még forrón ráhintjük a félretett tepertőt

pirít juk. Ez-

jól elkeverjük,
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is, majd szük-
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és a bogrács ban tálaljuk.
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