
OLASZOS TÖLTÖTT CUKKINI

Hozzávalók 4 főre:

1 kg tisztított cukkini

20 dkg sovány darált hús

10 dkg sárgarépa

8 dkg vöröshagyma

3 dl paradicsompüré

12 dkg reszelt Trap.sajt

só, zöldfűszerek: kakukkfű, bazsalikom, oregánó

olaj

Elkészítés:

Készítünk egy bolognai szószt. A sárgarépát aprítógépbe tesszük, majd pici olajjal kikent
edényben pár percig pirítjuk. A hagymát a sárgarépához adjuk és további 1 percig együtt
pirítjuk. A darálthúst is hozzá keverjük és a hús fehéredéséig, kb. 2-3 percig tovább
pirítjuk. Végül hozzáadjuk a paradicsomlét, sózzuk és kb.30 percig főzzük. A hús egy
részét vagy akár teljesen helyettesíthetjük szójagranulátummal is. A zöldfűszereket a
főzési idő vége előtt 5 perccel adjuk az ételhez, mert hő hatására elvesztik aromájukat.

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Kenjük ki a sütőlapot olajjal, vagy használjunk
zsírpapírt, szilikon sütőlapot és a vágott oldalával lefelé tegyük rá a cukkinit. Süssük 5
percig.

Vegyük ki a cukkinit a sütőből, és a vágott oldalát ízesítsük egy csipet sóval. Kanalazzuk
bele a bolognais keveréket, oszlassuk el jól, szórjuk meg reszelt sajttal.

Süssük további 10-12 percig.

Tálaljuk melegen.

A cukkiniből spagettit is készíthetünk speciális vágóeszközzel, így aki nem lelkesedik a
cukkini látványától, annak egy jó ötlet, olyan, mintha bolognai spagettit enne! De a tészta
egy részét is helyettesíthetjük vele, akár válogatós a gyermekünk, akár figyelnünk kell a
bevitt energia és szénhidrát mennyiségére.

RAKOTT CUKKINIS BURGONYA

Hozzávalók 6 főre:

400 g krumpli

400 g cukkini

150 g gomba vagy zöldpaprika



1 nagy fej hagyma

400 g darált hús: marha/disznó/pulyka/csirke

100 g zsírszegény sajt

250 g joghurt

1 db. tojás

2 cikk fokhagyma

1/4 kiskanál fekete bors

1 kiskanál só

3 kanál olaj

Elkészítés: https://www.youtube.com/watch?v=zyuTNYGxD48...

A mi receptünkben alulra kerül a burgonya, a hagyma, majd a húsos-gombás rész, arra
a paprika, a fele sajt, tetejére a cukkini. Ezt leönjük a fűszerezett tojásos joghurttal,
sütőben 180 fokon 40 percig sütjük, majd rátesszük a maradék sajtot és 10 percig sütjük
még, míg szépen ráolvad a sajt.

TOJÁSOS RIZS CUKKINIVEL, KÁPOSZTÁVAL

Hozzávalók 1 adaghoz vacsihoz vagy reggelihez:

(az adag mennyisége mindig függ a kortól, nemtől, fizikai aktivitástól, vagy hogy épp
reggeli, ebéd vagy vacsora lesz belőle- www.mibolmennyitegyek.hu, www.okostanyer.hu
)

Főtt rizs: 6-8-10 dkg

Tojás: 1-2-3 db

Cukkini: 6-8-10 dkg

Káposzta: 6-8-10 dkg

Vöröshagyma: 2-3 dkg

Olaj: 5 g

Pici só, fűszerek

Elkészítés:

https://www.youtube.com/watch?v=zyuTNYGxD48&fbclid=IwAR1a4gpnAFPiRgJSwlJf28-r_eco3-Nysf4_0FUF-MmoCI-gcgvf-JI6wZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mibolmennyitegyek.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1VqC7aiP6yA8Kx5mDX0V8bXpicJLRt0Ld6wGMn88OEXkcDFXvNY0uAOXU&h=AT2wXKTqZQQr2SvRibUFv7AbnKg9RRbN-CDRbdujpLC1A-QxXOb0CJoejDY5bmzK0uBC7VEKuo6DoEVKCxnpLiU_6ui3g4KOyBar5NPSbg-TKMEJdROs2Z_nXk-C3TWOOTEok1G-xAZHVJkceFHV&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Exp2ice3hYlLzqtqoVQ3MswBN3ZoUet2f4SlqVdIvs6yoJAAQ_75uWAwSfB21cHMmmEHR6Gxjn71zs86JlBNVnWxp9AkoY_47bRPbN04NV6Hq8_am67Si2X95FAyGWL8TMVlmJ0qX6s4yFVA-ZlbBjQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.okostanyer.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vP1VXL0OlSHbR866_tIhKp9bDm8rVMFXaw2TId24VcPnrYjjcFkyf_5A&h=AT0yWYre92GPsy47-fS21kFSddncYLuWFEKXiue2hzte7p8FvKyDWn3vVIY6zwbwP27BIIey1Hv49FiMgSJXaH-nY9SjzHdMGHrQTpGNcc1HiVrMOp1_h4mfAw36dJREX5ePs9qVPdKzKXEL5BuK&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Exp2ice3hYlLzqtqoVQ3MswBN3ZoUet2f4SlqVdIvs6yoJAAQ_75uWAwSfB21cHMmmEHR6Gxjn71zs86JlBNVnWxp9AkoY_47bRPbN04NV6Hq8_am67Si2X95FAyGWL8TMVlmJ0qX6s4yFVA-ZlbBjQ


A zöldségeket vágjuk apróra, majd a pici olajjal vékonyan kikent serpenyőben pirítsuk,
majd pároljuk pár percig, hogy puhuljon, de még picit roppanós maradjon. Adjuk hozzá a
rizst, forgassuk össze, hogy jól átmelegedjen, majd mehet hozzá a felvert, kicsit
megsózott tojás. 1-2 percig süssük, kevergessük folyamatosan, míg a tojás
megszilárdul.

Egytál étel, mely egyben tartalmazza mindhárom energiát adó tápanyagot (fehérje, zsír,
szénhidrát), valamint rost, vitamin- és ásványianyag tartalma is jelentős.

Okostányér a nyersanyagok helyes arányának megválogatásával.

Próbáljuk ki barnarizzsel, bulgurral, kölessel, tésztával, illetve egyéb gabona, álgabona
forrással.

Készíthetjük idényszerűen bármilyen zöldségfélével, tojás helyett vagy mellett reszelt
sajttal, darált hússal, csak a mennyiségekre figyeljünk.

Törekedjünk arra, hogy minél kevesebb ételmaradék keletkezzen háztartásunkban!

SAJTOS SPENÓTOS-CUKKINIS TÉSZTA

Hozzávalók 2-3 adaghoz, mert az adag mennyisége függ a nemtől, kortól, fizikai
aktivitástól, tápláltsági állapottól, illetve az étkezéstől (ebéd vagy vacsora):

teljeskiőrlésű durumtészta 15 dkg

paraj 10 dkg, de lehet több is

cukkini 8 dkg, de lehet több is

sajt 12 dkg

tej 2dl

olívaolaj 10 g

margarin vagy vaj 25 g

fokhagyma, só,

Elkészítés:



A spenóthoz a fokhagymát lereszeljük, majd a felolvasztott margarinban 2-3 percig
megfuttatjuk. Hozzáadjuk a spenótot, kis vizet és 8 percig pároljuk. Hozzáadjuk a
lereszelt vagy vékonyra csíkozott cukkinit, sózzuk és további 5 percig együtt pároljuk.
Végül a tejet is hozzáönjük és felforraljuk. Nem szükséges lisztes sűrítés, mert az al
dente-re hagyott tészta fel fogja venni sütés közben. Ha nem szeretjük a spenótlevelet
vagy a zöldségdarabos mártást (inkább gyerekek, tinik), turmixoljuk picit.

A tésztát takarékos módon készítjük. Egy edényben szárazon, gyakori kevergetés
mellett felmelegítjük a tésztát. A tűzről levéve hozzáadjuk az olajat, átkeverjük, majd a
főzőlapra visszahelyezve felönjük annyi forró vízzel, hogy épp ellepje. Tészta fajtájától
függően kb. 5-8 percig főzzük, néha átkeverjük. Mikor a tészta középső fehér része
eltűnik, rágható, de nem nyers már, kész is van. Ha szükséges leszűrjük.

Egy jénai tálba öntjük a tésztát, majd a spenótót és a reszelt sajt felét, jól összeforgatjuk.
Tetejét megszórjuk a másik rész sajttal, és 200 fokra előmelegített sütőben, kb. 5 perc
alatt kissé összesütjük, míg a sajt szépen ráolvad.

Ebédre és vacsorára is remek étel, de ne felejtsük, a vacsora mindig az ebéd fele!


