
Pontyból a legnépszerőbb 

Csongrád megye - A legdrágább – harcsából fızött – halászlevet Szegeden találtuk, 
a legolcsóbbat pedig Szentesen, de ez pomtyból készült. Az egyik csongrádi 
étteremben az utóbbinál 90 forinttal kerül többe valamennyi hallé, vagyis a 
ponty, a harcsa és a vegyes. 

Nagyon sok családban kerül halászlé az asztalra ma 
este. Azonban nem mindenki akar maga bíbelıdni az 
elkészítésével, vagy nem is ért hozzá, ezért inkább 
étterembıl szerzi be. Annak jártunk utána, hogy a 
megye városaiban mennyiért és milyen halászléhez 
lehet hozzájutni karácsonykor. 
 
Szegeden a halászcsárdákon kívül még számos más 
vendéglátóhelyen is fıznek ilyenkor megrendelésre 
hallevet. Az egyik belvárosi vendéglıben elıvételben 
1600 forintba kerül egy adag vegyes, de aki nem rendeli 
meg elıre, az 2000-ért viheti. Máshol a ponty adagja 
1400, a vegyesé 1600, a harcsáé pedig 1700 forint. A megye legdrágább halászleve – a 
2250 forintos harcsa – is szegedi. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Szentesen ennél jóval olcsóbban juthatunk hozzá ehhez az ételhez. Az egyik 
étteremben a ponty adagja 900, a vegyesé 1000, a harcsáé pedig 1200 forint. A város 
egy másik vendéglátóhelyén pedig a vegyes kerül 1390-be. Csongrádon is jelentıs 
eltérések vannak az adagok árai között. Az egyik helyen egységesen 990 forintért 
kínálják mind a három fajtát. Egy másikban viszont 1200 és 1300 forint között van a 
ponty, a harcsa és a vegyes ára. 
 
Vásárhelyen a megkérdezett éttermekben is hasonló az ár, és csak pontyból fızik. 
990 forintba kerül adagja, ami 7–8 deci lébıl és 15 deka halhúsból áll. Makón is csak 
pontyból készítik a karácsonyi halászlevet. Az árkülönbség se túl jelentıs: az egyik 
helyen 1100-ért, a másikban 1200-ért árulják.  

Sok ünnepi asztalon halászlét tálalnak ma este.  
Fotó: Frank Yvette
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