
              

1 
 

 
             
 

                  
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 



              

2 
 

                                          
 
 

                                          
 



              

3 
 

                                       
 
 

      
 



              

4 
 

 

    
 

    



              

5 
 

 
 

    
 

    



              

6 
 

 

    
 

    
 



              

7 
 

 
 

 
 
 
 
 



              

8 
 

 
 

 
 
 



              

9 
 

 
 

 
 
 



              

10 
 

 
 

 
 
 



              

11 
 

 
 
 
 

 

„Debreceni páros kolbász” 

(tájékoztató anyag, 2015. április 13.) 

 

    A megnevezése 

 

„Debreceni páros kolbász” 

 

 

A DEBRECENI PÁROS KOLBÁSZ RÖVID, SZÖVEGES  

BEMUTATÁSA, EGYEDI JELLEMZŐINEK LEÍRÁSA 

 

A Debreceni páros kolbász évszázados hagyományon alapuló, marha és sertéshús továbbá  

sertésszalonna felhasználásával, titkos fűszerezéssel, bélbe töltve, füstöléssel készült termék.  

Az igazi, eredeti Debreceni páros kolbász kifejezetten házi termék volt,  

ezért a húsok arányaiban, fűszerezésében nem volt mindenütt mindig egyforma.  

Ízesítését a fűszerezés egyedi jellege miatt sokféle tényező befolyásolja. A XIX. század  

második felétől például a jó minőségű fűszerpaprika is elmaradhatatlan része lett a receptúrának. 
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Röviden:  

A Debreceni páros kolbász sertés és marhahúsból, továbbá szalonnából készült. 

Só, bors, kömény és fokhagyma mellett paprikával gazdagon fűszerezett, zaftos, enyhén  

füstölt, hőkezelt, élénkpiros színű termék.  

 

A termék jellemzői: 

 

A Debreceni páros kolbász 30-32 mm átmérőjű, pározott és 120-140 mm hosszú.  

Burkolata tiszta, sérüléstől, folytonossági hiányoktól mentes, nem penészes, a töltelékhez  

jól tapad, színe élénkpiros, áttetszenek rajta a szalonna és hússzemcsék.   

 

Állománya tömör, rugalmas, jól összeálló, jól szeletelhető, zamatos, különleges termék.  

A metszéslapon márványos, paprikától élénkpirosra színezett, 6-8 mm nagyságú hússzemcsék  

és fehér, illetve paprikától narancsvörösre színezett, ugyancsak 6-8 mm nagyságú  

szalonnaszemcsék láthatók húsmasszába ágyazva, egyenletes elosztásban. Kellemesen füstölt,  

fűszeres illatú, íze harmonikus. 

 

 

A Debreceni páros kolbász készítése 

 

Hozzávalók: 

 

Tisztességes körülmények között tartott és hizlalt magyar hússertés és marha húsa vegyesen  

(comb, lapocka, tarja, dagadó általában kb. 70 % sertés és 30 % marha arányban). A Debreceni  

páros kolbász fűszerezéséhez édes, őrölt, jó minőségű fűszerpaprikát, asztali sót, pác sót, zúzott  

fokhagymát, frissen tört fűszerköményt és frissen tört jó minőségű borsot használunk fel. 

 

Elkészítése: 

 

A lehűtött, vegyes húst és szalonnát kb. kétujjnyi csíkokra vágjuk és a fent leírt fűszerekkel  

összekeverjük.  A fűszerekkel bekevert húst kutterbe tesszük és 6-8 mm-es szemcsenagyságúra  

vágjuk.  

 

Ezt követően húskeverő gépben alaposan összekeverjük, többek között az alapos keverés  

szavatolja a zaftos végeredményt.  

 

A sertés vékonybélbe betöltött kolbászt pározzuk, füstölő botra helyezzük és főző füstölő szekrényben 
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kontrollált hőmérsékleten füstöljük, hőkezeljük a megfelelő maghőmérséklet eléréséig.  

Ezután hidegzuhannyal lehűtjük, és felhasználásig hűtve tároljuk. 

 

A debreceni mészárosok és hentesek sok évszázad folyamán felhalmozódott szaktudása alapján  

a Debreceni páros kolbász több változatát is készítették, amelyekre a hasonló fűszerek használata, de 

különböző húsok felhasználása és aránya volt a jellemző. 

 

Négy változatát tartjuk ma is autentikusnak: 

 

1.) Tradicionális változat:  

  

100 százalék marhahúsból készült Debreceni páros kolbász. 

  

2.) Kóser változat:  

  

Kóser eljárással vágott marha, vagy marha- és bárány húsból készült Debreceni páros kolbász. 

  

3.) Standard változat: 

  

Kb. 30 százalék marha és 70 százalék hússertés vagy mangalica húsból készült  

Debreceni páros kolbász. 

  

4.) Prémium változat 

  

100 százalék hússertés vagy mangalica húsból készült Debreceni páros kolbász. 

  

Megjegyzés 

 

Fontos tudni, hogy a Hortobágy közelségéből fakadóan és a Hajdúságra jellemző állattartásnak 

köszönhetően nagyszámú marha állomány volt a térségben. Ezért a Debreceni páros kolbász  

valamennyi változata marhahúst valamilyen arányban mindig tartalmazott. A Debreceni páros  

kolbászokban felhasznált húsanyag százalékos aránya természetesen a sertés- és marhahús arányára 

vonatkozik - a többi összetevő és a fűszerezés pontos arányai nélkül. 
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Minőségi jellemzők 

 

A Debreceni páros kolbász külsőre tetszetős megjelenésű, egyenletesen aprított hús- és szalonna  

szemcsékből álló, jól szeletelhető, márványos, tömör állományú húskészítmény. 

 

 

A DEBRECENI PÁROS KOLBÁSZ TÖRTÉNETÉNEK,  

KULTURÁLIS HÁTTERÉNEK LEÍRÁSA 
 

A debreceni páros kolbász címszónál a lexikonok, idegenforgalmi vagy gasztronómiai  

ismertetések többnyire a következő szöveget tartalmazzák: 

„Ez a füstölt-főtt, jellegzetesen helyi eredetű csemege fogalom szerte a világon. Alig akad  

olyan földrész, amelynek sokadalmain ne szerepelne az étlapokon a debreceni páros kolbász.  

De a debreceni párost számon tartják a csúcsgasztronómia olasz vagy francia fellegvárai is.  

Lexikonok, szótárak címszava, receptjét, keverési arányát gondosan őrzik és tanítják, története,  

létrejöttének pontosabb ideje és megalkotójának neve mégis a múlt homályba vész.” 

Nem véletlen, sem a világhírnév, de az sem hogy a debreceni páros kolbász alkotója nem ismert  

és az sem, hogy mikor is fundálhatta ki a világhírre jutott receptúrát. A debreceni páros kolbász  

megalkotója ugyanis több évszázados folyamatban a cívis város mészáros-hentes céhes társaságba  

tömörült családjai, és a kolbászt nagypiacokon, országos vásárokon árusító polgárasszonyok  

sokasága. A debreceni páros kolbász igazi cívis közösségi alkotás, évszázadokon át több  

változatában is újjászületve, mélyen beleágyazódva a város gazdasági és kulturális 

hagyományrendszerébe.  

 

 

 Feltételezetten már a 17. századtól, de források által igazolhatóan a 18. század elejétől bukkant  

fel és a 19. század közepéig-végéig a debreceni nagyvásárokban ismerték meg a debreceni  

kolbászt a német, és többnyire németül beszélő nyugat, észak-nyugat felől érkező kereskedők,  

vásározók. A hetekig tartó vásári sokadalomban az étkezés egyik praktikus fő elemét jelentette  

a cívis városban készített kolbász, amit hosszú ideig többnyire marha és csak kisebb részben  

sertés húsából egyaránt készítettek, családonként féltve őrzött, többféle összetételű  

fűszerezéssel. Csak szikkadás után, frissen előfőzve és sütve egyaránt árusították cipóval és  

zsemlyével, esetenként a híres debreceni füzéres pereccel kínálták - de mindig a Debrecen  

bihari határában termesztett csípős tormával együtt. Egy változatát pedig enyhén, sajátosan  

hidegen füstölték, főleg a pásztoremberek igénye szerint. 

A nagyvásári étkezés mellett a heti piacokra érkezők és az állatokat a debreceni határba  

hosszabb-rövidebb ideig kihajtó pásztorok kedvenc étke volt a kolbász, aminek a zsírja is külön  

csemegének, külön megnevezett piaci árucikknek számított. 

Gyakran vált a kolbász vita tárgyává a marhát vágó szabadalmas mészáros céh és a jóval  

fiatalabb sertéskoppasztó- és vágó társaság között. (Utalások vannak a debreceni zsidó  

vásározóknak készített és a „Zsidó Traktirház”-ban árusított kóser, valószínűleg marha-juh  
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hússal készített debreceni kolbászra is, de ezek bizonyítása még további kutatásokat kíván.) 

A kolbász készítése és árusítása a vásárokon és heti piacokon a társaságba szerveződött cívis 

polgárasszonyok dolga volt a 19. században, sokan közülük megözvegyülve kofaként  

folytathatták a kolbásztöltést és árusítást.  

A debreceni kolbász hírét és hozzávetőleges készítési módját ebben az időszakban praktikuma  

miatt a német kereskedők elvitték és elterjesztették saját sokadalmaikban, választást kínálva  

az általuk jól ismert frankfurti kolbász vagy a bécsi és bajor kolbászfélék mellé. Így vált a cívis  

városban készült vásári étel ismertté és kedveltté debreziner/debreciner-ként a német  

területeken, és ott ahova német közvetítéssel jutott el a debreceni páros. Ezeken a helyeken 

(még az USA-ban és Ausztráliában is tapasztalhatóan!) többnyire ma is őrzik korai marha  

vagy marha-sertés keverék húsos eredeti készítési módját. 

 

 Ahogyan az egész országban, Debrecenben is, a 19. század végére növekedett meg a sertéstartás és 

felhasználás súlya. Az első világháború előtti években a marha és juhhús lassan kisebbségbe szorult a 

sertéshússal szemben. 1848-49 után pedig a privilégiumok lépcsőzetes felszámolásával a  

kolbászkészítés előbb a debreceni hentesmesterek profiljába került át, megsokasodtak a kisebb, 

húsz-harminc embert foglalkoztató sertésvágóhidak is. 

Majd az 1894-ben alapított Debrecen Hús Zrt. jogelődje vált a debreceni páros készítésének  

bázisává. A 20. század század elején ennek a folyamatnak a velejárója a debreceni páros kolbász 

összetételének megváltozása, a két világháború közötti időszakban a már szinte csak a  

sertéshúsból készült debreceni páros kolbász második generációja dominált. Ám a  

hagyományos marha és vegyes (marha-sertés) recept szerint készültek és a sertéshúsosak  

együttesen nyerték el  rendre az országos kiállítások díjait az egyébként gazdasági világválság  

sújtotta országban.  A debreceni párost az 1930-as években, mint országos versenyek  

aranyéremmel kitüntetett termékét említik a források. Ekkor már a hagyományos házias  

hentes termék mellett a Debrecen Hús Zrt. elődje olcsóbb, a városi kispolgári tömegfogyasztásra  

alkalmas ipari termékként is gyártotta a gépi aprítású sertéshúsból készült debreceni páros kolbászt.  

A 19. századi vásári sokadalmak és a pásztorok étele így vált a városi kispolgári étkezés kedvelt  

elemévé, beépülve vegyes hústálak és vendéglői egytálételek összetevői közé is.  

 

Azokon a területeken, ahova a második periódus debreceni páros kolbásza jutott el,   

főleg a sertéshúsos, a kispolgári otthoni és vendéglői étkezés részévé vált kolbászfélét  

ismerik. 
 

Történetéből következően manapság sokféle debreceni kapható, de a szakemberek  

és a debreceniek szerint csak a Debrecenben készített az igazi mind jellemzőiben,  

mind minőségében. 
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A Debreceni páros kolbász megkerülhetetlen részévé vált a nemzeti gasztronómiai kultúrának, 

bekerült valamennyi jelentősebb szakácskönyvbe, természetesen az eredeti receptúrák finomabb  

titkai nélkül. 

 

Zilahi Ágnes ’Valódi magyar szakácskönyv’-ében így őrizte meg a debreceni páros kolbász  

készítésének hagyományos eljárását: 

 

A "debreczeni" kolbász készítése 

A "debreczeni" kolbászhoz disznó kövér és sovány húst vegyesen kell használni ízlés szerint.  

A húst egy hosszú, kerek fenekű teknőbe tegyük bele, egész nagy darabokban meghagyva.  

A két kézbe két éles, hosszú pengéjű kést fogjunk és azzal a húst hosszában addig vagdaljuk,  

míg az egész hús szép apró részekre oszlik. A kolbász hús így készítve sokkal jobb, mint bárddal  

megvagdalva. A "debreczeni" kolbászt nem szokás igen apróra vágott húsból készíteni, mert ha 

nem apró a hús, levesebb a kolbász. Mikor a húst megvagdaltuk, tegyünk bele paprikát sót és  

borsot ízlésünk szerint; de ügyelve, hogy túlságosan meg ne fűszerezzük. Kevés apróra vágott  

fokhagymát is lehet bele tenni, de a foghagyma el is maradhat. Tíz kiló húshoz tegyünk egy liter  

vizet is, azzal együtt gyúrjuk jól el a fűszeres húst, azután a kolbász töltő bádog csövet tegyük tele  

hússal, a cső végére húzzuk fel a szépen kitisztított kolbászhoz való disznó belét és töltsük meg jó  

keményen a hússal a kolbászokat, egy napig hagyjuk szikkadni és csak azután tegyük füstre, ahol  

elég ha két napig áll. Használatig rakjuk jó szellős kamarába. 

Bittner János ugyancsak klasszikussá vált szakácskönyvében (A finom hentesáruk  

könyve. Budapest. 1908. – első kiadás) a következő receptet találjuk: 

Debreceni páros kolbász - hozzávalók 

 10 kg hús 

 250 g só 

 50 g fehér bors 

 50 g édes fűszerpaprika 

 10 g kálisalétrom 

 10 g majoránna 
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 Bittner esetlegesen javasol friss fokhagymát: „15 grammot, finomra ledörzsölve” 

„Fiatal magyar sertések husát vesszük, éspedig nemcsak az apró, ugynevezett kolbászhust,  

hanem kicsontozuk az egész husos részeket, a hust vagy jó éles ringakéssel, vagy annak  

hiányában kézikéssel vagy baltával – de semmi esetre sem husdarálóval – babszem  

nagyságura vágjuk és ... füszerezzük.” 

Összekeverve sertés-vékonybelébe töltjük, megfelelő nagyságban lepározzuk. Hűvös-szellős  

helyen hagyjuk egy napig, szép pirosra megfüstöljük. 

Kóser debreceni páros kolbász (Bittner-féle) 

Azonos mennyiségű („okvetlenül fokhagymával is füszerezendő”) marhahúspépet és  

félgorombára vágott zsíros marhahúst összekeverünk, az egészet jól átgyúrjuk. Fekete borssal 

fűszerzezzük és vastag birkabélbe töltjük, páronként 16 dekásra csavarjuk. Füstölés és abálás 

után jól lehűtjük. 

Erdei Lajos Debrecen ikonikus hentes-kolbászmestere, a város jelenleg legidősebb vérbeli  

szakértője.  Az 1930-as években tanulta a mesterséget, így élő hírmondója a régi szép időknek,  

amikor még Debrecenben több mint 130 hentes működött, s amikor még Amerikában is volt  

kereslet a híres debreceni húskészítmények iránt. Elmondása szerint a jó debreceni  

elkészítése a következő: 

A jó debreceni páros hetven százalékban vegyes disznóhúsból, lehetőleg mangalicából,  

harminc százalékban pedig marhahúsból készül. Ízlés szerint sóval, borssal, paprikával  

és fokhagymával fűszerezzük-  sorolta a hozzávalókat a lap újságírójának az idős mester.  

A régi hentesek nem méregették a fűszert, hanem érzésből szórták! Fontos, hogy a  

debreceni páros egy enyhe füstölést igényel. Hangsúlyozom: enyhét! 

A marha rendkívül fontos alapanyaga a jó debreceni párosnak, azért kell bele, hogy felfogja  

a sertészsírt, azaz a kolbászban maradjon meg a sertéshús íze és aromája. A marhát pépesre  

kell darálni, úgy érjük el a legjobb hatást. Sok debreceni páros azért olyan, mint a fűrészpor,  

mert a többszöri főzéssel kiolvad belőle a zsír, egyszerűen kiszikkad, elveszti az ízvilágát.  

Vagy nincs benne marhahús, és nincs, ami felfogja a finom szaftot. 

De nem csupán a hazai gasztronómia, de négy földrész vendéglátói kínálatának is része  

a Debreceni páros kolbász, az amerikai földrész magyar és német közösségein túl megtaláljuk  

a Debreceni páros kolbászt Európa valamennyi sokadalmának kínálatában, de találkoztunk  

vele a tokio-i piac árusainál is! 

Ausztriában és Bajorországban vékonyabb debrezinert készítenek. Az osztrák verziót némiképp  

másképp is fűszerezik, és szaftos, de vékonyságánál fogva sosem olyan fröccsenős, mint ami a  

http://www.wurstakademie.com/tag/debreziner/
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hatvanas-hetvenes években is kapható a magyar henteseknél és törekvéseink eredményeként újra 

Debrecenben. 

   

Indoklás a Magyar Értéktárba illetve a Hungarikumok közé történő felvétel mellett,  

kitérve a nemzeti érték országos jelentőségének bemutatására 

 

A debreceni páros kolbász több évszázados múltra tekint vissza, a cívis közösség gazdálkodásából,  

sajátos társadalmi viszonyaiból fakadóan egyszerre közösségi kulturális és gasztronómiai termék.  

A helyi közösség tagjain túl a debreceni nagyvásárok sokadalmának és a Hanza-városoktól  

Anatóliáig terjedő vonzerejének köszönhetően évszázadok folyamán százezrek ismerhették meg  

és vitték jóhírét a kolbásznak, a debreceni állattenyésztésnek, a mészáros-hentes mesterek  

szaktudásának és egészében a mögötte álló városnak, amelyet hosszú ideig gazdasági, kulturális  

és politikai szerepe miatt is hol „Debreczeni Respuklikának”, „Kálvinista Rómának” vagy éppen a 

„Szabadság Őrvárosának” neveztek. 

A város önkormányzata, polgármesteri vezetése 2014. szeptember 25. közgyűlési határozattal 

döntött arról, hogy a debreceni páros kolbász helyi értékké nyilvánítása után támogatja a  

márkanevének védelmét, és a Hungarikummá nyilvánítására irányuló törekvést.  Ennek célja a  

debreceni páros hagyományos gyártástechnológiája és receptúrája alapján világhíréhez méltó  

minőségének helyreállítása és minőségvédelmi garanciáinak megteremtése. További cél a város  

közösségi hagyományainak, a közösségi kohéziónak erősítése, a termék marketing lehetőségeinek 

kihasználása, a debreceni páros kolbászhoz kötődő hagyományos nagyvásárok és sokadalmak  

megújításából fakadó lehetőségek feltárásával a városi kézműves jellegű hagyományainak  

újraélesztése. A város a fentiekkel hozzá kíván járulni ahhoz is, hogy a debreceni kulináris  

hagyományok részévé váljanak a modern gasztronómiai irányzatok törekvéseknek városunkban,  

hogy a sajátosan debreceni vendéglátás mind a magas igényű (fine dining) mind pedig a  

tömegfogyasztásra épülő (street food) megújulásában a debreceni páros húzóerő lehessen. 

 

A „Debreceni páros kolbász”-t négy autentikus változatában kérjük a Nemzeti Értéktárba,  

ill. a Hungarikumok közé felvenni:  

  

1.) Tradicionális változat  

2.) Kóser változat  

3.) Standard változat 

4.) Prémium változat 
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Tisztelettel kérjük annak a rögzítését is, hogy a „Debreceni páros kolbász” nemzetközi elterjedtsége miatt a 

magyar nevével egyenrangú névváltozatnak tekintjük a termék 

 „Debreziner” és „Debreciner” elnevezéseit is.  

 

 

 

Újabb értékekkel gyarapodott a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár 

 

 

Három tétellel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és kilenc kiemelkedő nemzeti  

érték került a Magyar Értéktárba a Hungarikum Bizottság 2015. április 24-i döntése alapján  

– jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke  

Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban megtartott ülést követően. 

 

A Hungarikumok Gyűjteményébe került legismertebb őshonos haszonállatunk, a magyar  

szürke szarvasmarha, a közel 225 éves hagyománnyal rendelkező Unicum keserűlikőr.  

Ezenkívül az idén 100 éves Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló,  

tradicionális ellátási rendszer mától szintén nemzeti büszkeségeink között tudható. 

 

A Magyar Értéktárba felvették Szent-Györgyi Albert életművét és szellemi örökségét,  

a gyulaji dámszarvast, a debreceni páros kolbászt, valamint a vecsési savanyú káposztát.  

Ezeken kívül Irinyi János munkássága és találmánya, a zajtalan és robbanásmentes gyufa  

is bekerült az értéktárba, úgy mint Kabay János gyógyszervegyészeti tevékenysége és  

életműve is. Mindezek mellett a szegedi papucs, és a csongrádi régi belváros (Halászfalu)  

is a Magyar Értéktárat gazdagítja. 

 

A Hungarikum Bizottság mostani döntése alapján a Hungarikumok Gyűjteményébe már  

48 érték tartozik, a Magyar Értéktár pedig 124 tagúra bővült. 

 

 Debrecen, 2015. május 8.  

 

 


