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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Helyi Értéktár Bizottság,
Abasár
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Fülöp Bertalanné
Levelezési cím: 3261 Abasár, Fő tér 1.
Telefonszám: 06-37-560-400
E-mail cím: ertektar.abasar@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Abasári töltött káposzta

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár-és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

sport

természeti környezet

turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Abasár

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési

tájegységi

megyei

külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Tekintélyes étel a töltött káposzta, a régi világban nem mindenki ehetett ebből a csodás ételből, ha
ettek is, csak a jómódú ember lakhatott jól vele, a szegényebbek csak disznóvágáskor, és búcsú
alkalmával főzték. Majd később a magyar lakodalmak menüjében fontos szerepet kapott a töltött
káposzta. Egyik fő fogásként szolgálták fel a vacsora alatt, amihez tréfás ritmusokat kántált a vőfély.
Íme egy kis ízelítő:
Ez a magyarok legkedvesebb étele, lehet rá tölteni pohár bort jó tele. A töltelék benne jól
megabroncsozva, minden része annak hússal beborítva. Kám nevű hozta be ezen jó takarmányt, lehet
rá inni pár pohár borocskát!
„Paradicsomkertből íme most érkeztem, szép fejes káposztát bőven termesztettem. Nem dicsérem
én őt, dicsérje meg magát, mert belevágtam hat oldalszalonnát. Tizenkét disznónak elejét, hátulját, a
vőlegény keresse meg fülét, a menyasszony meg a farkát.”

Uraim, hölgyeim, mind lábatlankodom, de hiába, hogyha itt vagyon bajom! Ismét csak zavarnak, nem
is hagynak nyugton, míg az egész fazékkel föl nem hozom. Képzeljék, mit hoztam, jó töltött káposztát,
a magyar ember legjobbik falatját! Ki tudja, hány disznó füle-farka benne, s többi húsos része meg
vízzel keverve. Tejföllel terítve, el vagyon ám látva, tudom, hogy senkinek sem lesz kifogása!
Ezzel szeretnék emlékezni a nagyanyámra, aki Abasáron a jegyzőéknél főzött. Tőle tanultam a
receptet, csak akkor még nem mindenki engedhette meg magának ezt az ételt, csak a jómódú
emberek.
Hál’ Istennek ez mára megváltozott.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Hagyományaink ápolása mellett fontosnak tartjuk a gasztronómiai szokásaink megőrzését. A nagyon
régóta ismert és településünkön minden jeles ünnepnek, rendezvénynek, lakodalomnak egyik fő étke
volt és mai napig is a töltött káposzta. Ezért tartom lényegesnek, hogy az utódok is ismerjék meg ezt
a szokást, hagyományt.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: -

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

1. Előkészületek

2. Készül a töltött káposzta

3. Az elkészült töltött káposzta tálalása

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató
és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat

NYILATKOZNT
A Helyi Ertdktir elnok6nek k6r6s6re hozzitjirulok, hogy az iitalam keszitett f6nykdpet a
tolt6tt kApo sztakeszitesdrol felhaszn6lhassa szeml6ltet6skdnt az Ert6kt6rba kdsziilt anyaghoz.

I

(--r\ffl
<.o

,J u,e|.^e
^
Foldh6zi Imr6n6

t"U'&

l6z tt8.lA

