1.

A JAVASLATTEVO ADATAI
1. A javaslatot benyujto (szemely/intezmeny/szervezet/vallalkozas) neve: Uf^OA^^
2. A javaslatot benyujto szemely vagy a kapcsolattarto szemely adatai:
Nev: Mj^M/kJO '^^'^
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n.
A NEMZETI E R T E K ADATAI
1. A nemzeti ertek megnevezese
2. A nemzeti ertek szakteruletenkenti kategoriak szerinti besorolasa
y^agrar- es elelmiszergazdasag
egeszseg es eletmod
L ipari es miiszaki megoldasok
: kulturalis orokseg
[ termeszeti komyezet
C turizmus es vendeglatas

• epitett komyezet
• sport

3. A nemzeti ertek fellelhetosegenek helye vlUUMAQAELAS
4. Ertektar megnevezese, amelybe a nemzeti ertek felvetelet kezdemenyezik
^telepulesi

tajegysegi

megyei

U ktilhoni magyarsag

5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es tortenetenek leirasa
6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett
7. A nemzeti ertekkel kapcsolatos informaciot megjelenito forrasok listaja (bibliografia,
honlapok, multimedias forrasok)
8. A nemz ;ti ertek hivatalos weboldalanak cime:

III.
MELLEKLETEK
1. Az ertektarba felvetelre
dokumentacioja

javasolt nemzeti

ertek

fenykepe

vagy audiovizualis-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdes j) pontjanak valo megfelelest valosziniisito dokumentumok,
tamogato es ajanlo levelek
3. A javaslathoz csatolt sajat keszitesu fenykepek es filmek felhasznalasara vonatkozo
hozzajarulo nyilatkozat

1. melleklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti ertek megnevezese]"
[telepulesi/tajegysegi/megyei/kulhoni magyarsag] ertektarba torteno
felvetelehez

Valtozat: Kunsagi perec
ElSfordulis a region beliil: Jasz-NagykunSzolnok megye, Nagykunsag
Altalanos besorolas: perec
Kuldnleges, egyedi, jellemzok: kezzel font, apro, 3-5 cm atmeroju. Ropogos belzetu. Mas tajak,
tersegek egyeb pereceitol apro mereteben es ropogosagaban ter el.
Tortenet
A pereceket a paraszthaztartasok gyakran perecsiJto asszonyoktol vasaroltak. A perecsutok tobb
helyen a XVII-XVIII. szazadban mar cehekbe tomoriiltek. A perecsuto asszonyok madzagra fuzve,
sz^zasaval arultak termekijket a piacokon.
A perecet a gyerekek iskolaba vittek. nagy penteken bojti etelkent fogyasztottak. de a lakodalmi
etrendbe is bekerijlt. Emellett a halotti torok etele is volt, es halottak napjan a temetdnel a
koldusoknak is osztogattak.
A perecet ketfelekeppen keszitettek: az ujjnyi vastagsagura einyujtott tesztat perec formara fontak. A
masik perecfonas: "a tesztat zsinorszeruen hosszura nyujtjak tenyerrel, majd a ket tenyer ellenkezo
mozdulataval azt megsodorjak es ketreszt hajtva, felemelve magatol osszefonodik, utana a fonat ket
veget osszenyomjak es kesz a perec.
Felhasznalas Lakodalmakkor az ifju part kisero naszmenet noi, illetve kislany tagjai osztogattak a
kunsagi pereceket az un. hivatlanoknak, bameszkodoknak. Ez a szokas helyenkent meg ma is eld. A
falusi bucsuknak,vasaroknak elengedhetetlen kelleke volt regebben - es ma is - a kunsagi perec. A
Nagykunsagban az asszonyok regota haziiparkent uzik a perecsiitest. Szamuk mara megfogyatkozott,
alkalmi munkakent, elsdsorban piaci arusitasra es kiilonbozd iinnepekre keszitik a kunsagi pereceket.
Ma mar, amikor a pekszakma is atvette a perecsutest, a kunsagi perecet folyamatosan gyartjak es
forgalmazzak a regioban. Itt a napi elelmiszerek kozott a snack, chips es egyeb ragcsalnivalok mellett
eldkeld helyet foglal el a kellemesen sos I'zu, kis perec.
Szakmai fogasok
A felhasznalashoz szukseges anyagokbol kozvetlen tesztakeszftesi technologiaval elkeszitik a tesztat
(uzemi szinten ezt a muveletet, de csak ezt, dagasztogeppel vegzik). Az erett tesztabol 5-6 g-os
darabokat kicsi'pnek, es 20-22 cm hosszu rudakka sodorjak. A tesztarudakbol hurkolassal formaljak a
kis pereceket. A kunsagi perec formalasa (hurkolasa) a Madarasi peksegben is csak ugyes kezek
munkajaval lehetseges. Siitdlemezen 50-60 percig kelesztik. Feluletet ketszer, kelesztes eldtt es
kozvetleniil a siites eldtt felvert tojassal bekenik. 180-200 °C hdmersekleten 10-12 percig sutik. A
siites befejezese eldtt 2-3 perccel a sijtdlemezeket a kemencebdl kihuzzak, a pereceket Iiszt-s6-vizzel
bepermetezik, majd a kemencebe visszahelyezve befejezik a sutest. A kihult termeket az peksegben
200 g-os kiszerelesben foliatasakokba csomagoljak. Kartondobozos gyujtd csomagolasban kerul
forgalomba. Csaladi unnepekre, lakodalmakra a peksegtdl csomagolatlanul, omiesztve kerik.
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