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I.
A JAVASLATTEV6 ADATAI

I.  A javaslatot benydjt6 (szem6Iy/int6zm6ny/szervezet/vallalkozas) neve: Bundula Melinda

2.  A javaslatot benydjt6 szem6ly vagy a hapcsolattart6 szem6ly
adatai: Nev: Bundula Melinda
Levelez6si cim: 6421 Kisszallas, Deak Ferenc u. 2.
Telefonszam: 0630/6268170
E-mail cim: meli.bundula@gmail.com

11.

A NEMZETI ERTEK ADATAI

I.  A nemzeti 6rtek megnevez6se:  Bundula F61e Bacskai Hurka
2.  A nemzeti ert6k szaktertiletenk€nti kateg6rifk szerinti besorolasa

K agrir-6s 61elmiszergazdasag       r  eg6szs69 6s 61etm6d

r-ipari 6s mtiszaki megoldasok      r   kulturalis 6r6ks6g
r-term6szeti k6myezet                     r  turizmus 6s vend691atas

A nemzeti 6rt6k fellelhet6s696nek helye: 6421, Kjsszallas

r  6pitett k6myezet

I_  sport

3.  Ertektar megnevezese, amelybe a nelnzeti ertek felvetelet kezdemenyezik
H telepfil6si                          I  tajegys6gi                         n megyei E  ktilhoni magyarsc4g

4.  A nemzeti 6rt6k r6vid, sz6veges bemutatasa, egyedi .iellemz6inek 6s t6rt6net6nek leirfsa:
Mangalica t6rzsteny6szetb61 szarmaz6 alapanyagb6l k6sztil, hagyomanyos recept alapjan.
Kisszallas ktiltertilet6n mtik6d6 fecskehasti manga lica t6rzsteny6szetb6l szarmaz6 gazdasagi abrakon
nevelked6 hiz6 alapanyagb6l k6sztil a Bacskai-hurkank. Bundula Jinos  1940-es 6vekben mar a kor
technikai szinvonalanak megfelel6 modem gazdasagaban nevelt sert6sekb6l k6szitette a ktil6nb6z6
diszn6sagokat. A csaladi recept tijra6led6se 6s kieg6szit6se az alapja hurkanknak. Az izletes termek
legfontosabb hozzaval6ja a rideg tartasban tartott, a gazdasag altal termelt, agrdr
k6myezetgazdalkodasi szempontok alapjan el6allitott takarmany. Vend6gasztal enged61lyel,
hagyominyos m6don kell6 id6t forditva az el6k6szit6sre, hris foz6sre, t6lt6sre 6s az abalasra keszitjtik
term6ktinket, melyet vastagb61be t6lftink. Kev6s fust616st kap, az iz fokozasa 6s eltarthat6siginak
n6vel6se 6rdek6ben, majd  a szell6s kamrdba keriil fogyasztasig.

Recept: 10 kg hurk5hoz

2kg sertes ttid6,

1,5kg sertes sziv,

1,5kg sert6s nyelv,

2kg b6rke 6s  hdsos tokaszalonna,

3kg sertes maj,

s6, tort es 6r6lt bors, 6r6lt szegfti'bors, csemege paprika, 3 k6zepes fejci fokhagyma, 20 in sert6s vastagb6I
vagy marhab61. A sert6s ttld6t, szivet,  nyelvet, b6rk6t 6s a tokaszalonnat s6s fokhagym5s ftl'szerezett
vizben puhara f6zztlk. A megf6tt tokaszalonnat apr6 kockakra v5gjuk. A megf6tt tud6t es szivet valamint
nyelvet 5-6 mm-es tarcsan atengedjtlk, valamint a b6rket a nyers majjal egytltt finomra daraljuk.  Ehhez

javasolt a 3-as lyukatmer6jtl' tarcsa  hasznalata. Megfelel6en s6zzuk, borsozzuk, bepaprik5zzuk €s a



fokhagyma lev€vel  pikansabba ftl'szerezzuk. J616sszekeverjtjk, majd a sertes vastagbelbe vagy marhab€lbe
t6ltjuk,  Mindk6t v696t elk6tjtlk.
Figyeljunk oda, inert a t6ltelek nem lehet se tdl kemeny se tdl puha, inert abal5s k6zben
sz€trepedhet.
K€szittink forr6 vizet, melynek h6m6rs6klet6t 70-80 Celsius fokosra cs6kkentjtlk es   1-1,5 6ran  kereszttll

atf6zztlk.  F6zes utan hideg vfzzel  lehti'tjuk, szaritjuk,  majd  hideg fust6lessel  lehet6leg btikkfaval  12 6ran 5t

tart6sitjuk.
A kell6 min6s6g eler6se 6rdek6ben a term6kre iszunk par k6r hazi palinkat!
J6 6tvagyat kivanunk hozza!

E16allit6ja: Bundula Mihaly vezette csaladi gazdasag.
Cime: 6421  Kisszallas Deak Ferenc utca 2.
Tel.: 06306921283
E:mail:  meli.bundula@,gmail.com
6stermel6k csaladi gazdasaga nyilvantartasi szam :
OCSG-00055655

5.Indoklfs az 6rt6ktf rba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A teleptiles helyt6rt6nete szempontjab6l meghataroz6 a k6z6ss6gi 6rt6ke. Fontos szempont a
hagyominyos r6gi izek meg6rz6se, bemutatasa.

6.   A nemzeti ertekkel kapcsolatos informaci6t megielenit6 forrasok listfja (bibliografia,
honlapok, multim6dias forrasok):

7.   A nemzeti ert6k hivatalos weboldalanak cime: www.hisszallas.hu

Ill.
MELLEKLHTEK

1.  Az    6rt6ktarba  felv6telre   javasolt   nemzeti    6rtek   fenykepe    vagy
audiovizualis-dokumentfci6ja:

2.  A Htv. 1. § (1) bekezd6s j) pontjfnak val6 megfelel6st val6szintisit6 dokumentumok,
tamogat6 es ajanl6 levelek

3.  A javaslathoz csatolt sajfit k6szit6sti fenykepek 6s fllmek felhasznfilfisfra vonatkoz6
hozzaj drul6 nyilatkozat



KissrinasK6E:gyf#°6rkTaarnEziraotas¥::Vise[6-testfi]et

6421 Kisszfllfs F6 u. 28.
Tel.: 77/457-602

Email:_pruvhaz.kisszallas@,gmail.L£Qm

Kivonat

±g±sz±±ELKisszallas  K6zs6g  Telepul6si  Ertekfar  Bizottsaginak  d6nt6s6r61  2021.  02.  17-en
tartott til6s6n

Hatfrozat

4/2021   (  11.17)   szamd  Helyi  Ertektar   Bizottsagi  hatarozat  a  Kisszallasi  Telepfil6si

rirtekearba t6rt6n6 felvetelr6l

Kisszallas  K6zs6g  Helyi  Ert6ktar  Bizottsaga  a  Bundula  F6le  Bfcskai  Hurka  javaslatot

megvizsgalta    6s    felveszi     a    helyi    6rt6ktarba,    mint    helyi    jelent6s6gti         agrar-    6s

6]elmiszergazdasagi term6k  .

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hatarid6 : azonnal

Patocskai Ferenc

Eln6k


