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Étkek a bibliai időkben 

„A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.” (Máté 6,11) 
 
A kenyér a Biblia emberének az alaptápláléka. Ha vendégek jönnek, a vendéglátó 

megosztja velük kenyerét. A kenyér a vendégbarátság jele. Elképzelhetetlen olyan étkezés, 
amelynél nincs kenyér. 

A Biblia négy gabonafajtát nevez meg, amelyet sütéshez 
használtak: az árpát, a búzát, a tönkölybúzát és a kölest. 
A frissen megőrölt gabonából nemcsak kenyeret 
készítettek, kásának is megfőzték. Kenyeret főként 
árpából és búzából sütöttek. Általában frissen őrölt teljes 
lisztet használtak. A 
kemény gabonamagvakat 
vagy kézimalommal 
őrölték, vagy mozsárban 
törték meg. 

árpa 

                                                                      
árpakenyér 

 

A lisztet vagy azonnal feldolgozták kovásztalan lepénnyé, 
vagy kovászos tésztát készítettek, megkelesztették, és cipót 
sütöttek belőle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tűzhely és konyhai edények Katzrin (izraeli település a Galileai 

tótól É-K-re) ókori falut bemutató múzeumában  

 



Sára lángosa 
 

Hozzávalók: 
– 30 g élesztő vagy 120 g kovász 
– 2 evőkanál olívaolaj vagy olvasztott vaj 
– 1 teáskanál só 
– 3 dl víz 
– 500 g búzaliszt 
Az élesztőt és a sót vízben feloldjuk, hozzáadjuk az olajat vagy a vajat, közben 

kevergetjük. Belekeverjük a lisztet és meggyúrjuk.  
(Ha kovászunk van, előbb a lisztet, sót, olajat keverjük össze a vízzel, ezután tegyük 

hozzá a kovászt és pár percig gyúrjuk. Majd deszkán óvatosan kihúzgáljuk, 3 részbe 
hajtjuk, majd ismét 3 részbe. Ezt félóránként 3x megismételjük.) 

Kendővel letakarjuk, állni hagyjuk, hadd keljen 15–20 percet. 
A megkelt tésztát négyfelé osztjuk, és lángost formálunk belőle, majd ismét állni 

hagyjuk 10–15 percre. 
Előre forrósított sütőben 170 

Celsius-fokon 20-30 percig sütjük. 
 
A lángos kiválóan illik a 

hirtelensültekhez és a 
zöldfőzelékekhez. Nagyon finom 
megvajazva vagy sajttal, de önmagában 
is jó. 

 
Mi áll erről a Bibliában? 
1Mózes 18,6: Három férfiú érkezik 

Ábrahámhoz, amikor a Mamré 
tölgyesében táborozik. Meghívja őket 
vendégségbe, és vizet kínál nekik, hogy 
lábaikat megmossák. Aztán kenyérrel 
kínálja őket, hogy szívüket erősítse. 
Ábrahám elfut Sárához, és elküldi friss 
lángost sütni. (Károli Gáspár pogácsát 
ír). Majd levágat egy borjút, és friss 
kenyérrel, sülttel és tejjel vendégeli 
meg őket. A vendégség végén a három 
férfiú (angyal) kinyilatkozza, hogy a 
hőn óhajtott fiuk egy év múlva 
megszületik. 

Rembrandt rézkarca 1656-ból: Ábrahám vendégül látja az angyalokat (Nemzeti Művészeti 

Galéria Washington) 



    Étkezőedények – rekonstruált ókori izráeli 

házban 

 

 

 

 

 

 

 

Nasareth village   https://www.youtube.com/watch?v=GjEfuSbCwvg 

4 perces videó a mai Jeruzsálemben található Názáret falu nevű szabadtéri 

Múzeumban (lepénysütés, bibliai ételek felszolgálása) 

 

A Galileai tó halai: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GjEfuSbCwvg


 

Tilapia zillii 

 

Olajprések az olajbogyó kipréseléséhez 

Katzrin ókori falumúzeumában (Golan fennsík, Izrael) 

 



       


