
PÓRÉHAGYMAKRÉMLEVES PIRÍTOTT MANDULÁVAL

Hozzávalók:

40 dkg a póréhagyma

10 dkg burgonya

1 kiskanál olaj vagy vaj

1 liter alaplé, vagy víz

1 dl n.joghurt

só, frissen őrölt bors, pici szerecsendió

Elkészítés:

Megtisztítom, megmosom és vékonyra karikázom a zöldségeket. A hagyma fehér részéből egy keveset elrakok, ezt
majd külön picit megpirítom, és a végén adom a leveshez.  Az olajon finoman megdinsztelem a pórét, vigyázva, hogy
ne kapjon színt. Hozzáadom az alaplevet és a burgonyát, sózom, borsozom, majd kis lángon 30 percig főzöm. Közben
a mandulaforgácsokat egy serpenyőben, szárazon óvatosan megpirítom. Miután megfőtt a leves, mixerrel pürésítem,
hozzámelegítem a joghurtot, megszóróm egy csipet szerecsendióval. Visszateszem a tűzre, összemelegítem, de már
nem főzöm. A mandulával megszórva tálalom.

DUPLA MÁKOS PALACSINTA

Hozzávalók kb. 10 palacsintához:

180 g liszt, fele teljeskiőrlésű búza-, durum-, tönköly-, vagy zabpehelyliszt

3 evőkanál darált mák

500 ml 1,5 %-os tej

1 evőkanál olívaolaj

2 db tojás

pici só és pár csepp olaj a sütéshez-teflonnál  nem kell

MÁKOS TÖLTELÉK

fél csomag (20 g) vaníliás pudingpor

300 ml tej

2 evőkanál mák

édesítő, mely lehet folyékony vagy por állagú stevia, eritrit

MEGGYES TÖLTELÉK

150 g fagyasztott meggy

0,5-1 dl víz

a másik fél csomag vaníliás pudingpor

1,5 dl tej

csipet fahéj, édesítő
Elkészítés:

A palacsintához a tojásokat felverjük egy tálban, majd egy habverő segítségével hozzákeverjük a lisztet és a tejet. A
habverő segít, hogy ne legyen csomós a tészta. Közepesen sűrű tésztát kell kapnunk. A végén hozzáadjuk a mákot és
az olajat, és hagyjuk pihenni 15-20 percet.

A mákos töltelékhez egy lábasban elkeverjük a pudingport a tejjel, édesítjük és beletesszük a mákot. Sűrű pudingot

főzünk belőle, majd hagyjuk kihűlni.

A meggyes töltelékhez a meggyet egy lábasba tesszük a fahéjjal és a vízzel, édesítjük, majd felforraljuk, és kb. 3 perc
főzés után leturmixoljuk. A pudingport elkeverjük a tejjel, édesítjük, és összekeverjük a meggypürével, majd sűrű
pudinggá főzzük egy lábasban, és hagyjuk kihűlni. A pudingot külön is megfőzhetjük és utána keverjük hozzá a
meggypürét.



A palacsintákat enyhén olajozott serpenyőben megsütjük, kb. 10 darab lesz belőle. A töltelékekből teszünk egy
keveset a kisült tésztába, szétterítjük és feltekerjük.

HARCSAPAPRIKÁS

Hozzávalók 3-4 adaghoz:

0,5 kg harcsafilé (a bőre nem kell)

1 evőkanál olaj

1 nagyobb vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2-3 evőkanál lecsó

fűszerpaprika

só

borsikafű
majoranna

1 evőkanál teljeskiőrlésű liszt

1 kis doboz 12%-os tejföl

Elkészítés:

A hagymát finomra vágjuk, és az olajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a fokhagymát is, és megszórjuk pirospaprikával,
gyorsan jól összekeverjük. Felöntjük egy kis vízzel, hozzáadjuk a lecsót, és sűrű, tartalmas pörköltalapot készítünk.

Belerakjuk a kockára vágott harcsát (jelen esetben afrikai harcsát választottam), megsózzuk, fűszerezzük borsikafűvel,
majorannával, és főzzük kb. 10-15 percig, vigyázzunk, szét ne főjön. A tejfölből és lisztből habarást készítünk, és
behabarjuk vele a paprikást. Ettől finom krémes lesz, de el is hagyható.

Köretként KAPROS TÚRÓS GALUSKÁT készítettem hozzá

Hozzávalók:

2 tojás

kb. 5-6 púpos evőkanál zabpehely-, vagy tönkölybúzaliszt

1,5 dkg olvasztott vaj

12 dkg  túró

fél csokor friss vagy mirelit kapor

1 evőkanál olívaolaj

pici só

Elkészítés:

A vajat folyósra olvasztjuk. Egy tálban felverjük a 3 tojást, majd hozzáadjuk a lisztet, a vajat, a túrót, az apróra vágott
kaprot, sót. Jól elkeverjük, míg puha galuskatésztát kapunk. Kb. 1,5 liter vizet forralunk, sózzuk, és beleszaggatjuk a
galuskát. Amikor feljött a víz tetejére, leszűrjük és meglocsoljuk az olívaolajjal.

Tálalás: A galuskára szedjük a harcsapaprikást, és téli retek vagy céklasalátával, vagy fermentált zöldséggel tálaljuk,
mert zöldségféle mindig legyen a tányéron, az évszaknak megfelelően.

SAJTOS TALLÉR

Hozzávalók:

500 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt

125 g vaj vagy margarin

2 tojás

140 g zsírszegény sajt reszelve (érdemes aromásabb, érettebb, vagy füstölt sajtot is használni)

2 dl natúr joghurt ( 1 evőkanál olívaolajjal gazdagíthatjuk)



2 tk. só

fél csomag sütőpor

tetszés szerint zöldfűszerek, őrölt kömény, napraforgómag, tökmag

Elkészítés:

A hozzávalókat összegyúrom és fóliába csomagolva állni hagyom, majd apró golyókat formázok belőle, kb. 15-20
g-osakat. A tűzhelyen felmelegítem az említett tallérsütőt, beleteszek 1 nagyobb vagy 2-4 kicsi golyót, összecsukom
és alig fél perc alatt megsütöm, ha szép színe lesz, már jó is. Mivel több méretben kapható a sütő, változhat a tallérok
száma. Közben 1x átfordítom. Sütésnél a tallérok kicsit a felső lapra ragadhatnak, de egy lapos kés vagy lapos fakanál
segítségével könnyedén leszedhetőek.

Fogyasszanak mellé zöldséghasábokat, joghurtos mártogatóssal vagy nélküle. Jó étvágyat kívánunk!


