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Ha a csonton levágáskor több húst 
hagyunk, akkor azt oldalasnak hív-
juk. Ekkor azonban a dagadó már túl 
vékony lesz a füstöléshez. A dagadón 
található nyelet minden esetben tá-
volítsuk el egy egyenes vágással.

Pácolás módja: nedves pácolás
Páclé sűrűsége: 9 fok
Pácolás időtartama: 2-3 hét
Szikkasztás időtartama: 3-4 nap

A húsdarabokat csak enyhén dör-
zsöljük be sóval. Ha a bordákat elő-
zetesen eltávolítottuk, különös 
gonddal járjunk el. Halmozzuk fel 
a húsdarabokat a pácoló edénybe, 
majd öntsük rá a páclét, hogy az 
a felső húsréteget is ellepje. Erre 
a célra fűszerből készült pácot is 
használhatunk. Pácolás után akasz-
szuk fel a húst, hogy kiszáradjon, 
szükség esetén áztassuk. Végül pedig 
füstöljük aranysárgára.

Karajsonka
A karajsonka készítéséhez kicsonto-
zott karajdarabokat használjunk, 
vágjuk őket kb. 40 cm hosszúra. 
A karajsonka a legnemesebb sonkák 
egyike.

Hozzávalók 1 kg húshoz
2-2,5 dkg konyhasó
1 dkg nitrites pácsó
0,3 dkg cukor

Pácolás módja: száraz pácolás
Pácolás időtartama: 2  hét
Szikkasztás időtartama: 2-3 nap

A húsdarabokat dörzsöljük be 
egyenletesen a keverékkel, majd hal-
mozzuk őket egy négyszögletes pá-

coló edénybe. Ha az edény hossza 
éppen megfelel a sonka hosszának, 
úgy sűrűn egymás mellé is rakhatjuk 
a húsdarabokat. Egy hét elteltével 
forgassuk meg őket, majd kb. két hét 
múlva befejeződik a pácolási folya-
mat. Mossuk le a húsdarabokat, és 
akasszuk fel őket szikkadásra. Mosás 
után füstöljük meg őket hidegen 
tölgyfa fűrészporral, ettől szép piro-
sas színük lesz.
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