
SAJTOS REFORM PALACSINTA
Hozzávalók kb. 4 palacsintához:
2 púpos evőkanál durumliszt
1 púpos evőkanál TK tönkölybúzaliszt
1 csapott evőkanál lenmagpehelyliszt
1 tojás
víz
pici só, zöldfűszerek, 1 mokkáskanál szezámmag, 1 mokkáskanál olívaolaj
6-8 dkg reszelt sajt
Elkészítés:
A tojást egy kisebb tálban felütjük és felverjük egy habverő segítségével. Hozzáadjuk a 
liszteket, a sót, fűszereket és annyi vizet, hogy közepesen sűrű palacsintatésztát kapjunk. 
Legvégén hozzáadjuk az olajat. Felmelegített teflon palacsintasütőbe öntjük az egy adag 
tésztát, és szépen eloszlatjuk a serpenyő egész felületén, persze gyors mozdulattal. 
Gyakorlat teszi a mestert. A tetejére szórjuk a reszelt sajtot és sütjük közepes lángon, amíg 
rázogatásra elválik a serpenyőtől. Egy palacsintalapát segítségével megfordítjuk- akik 
ügyesek, fel is dobhatják-, és kb. fél percig sütjük még. Én elszámolok kb. 60-ig. A sütési idő 
mindig a tészta összetételétől függ, a rostosabb lisztek hosszabb sütést igényelnek, de 
vigyázzunk, nehogy odakapjon a magasabb hőmérsékleten. Ha elkészült, hajtsuk négyrét, és 
kínáljuk fél tányér párolt, friss vagy fermentált idényzöldséggel. Hölgyeknek reggelire 1-2 db, 
férfiaknak 3 akár 4 db. Tojás nélkül is készíthetjük. Az 1 kanál lenmagpehelylisztet keverjük ki
3 kanál vízzel, így meg is van az 1 tojás helyettesítőnk.

HAJDINA köret főzve
Hozzávalók:
1 csésze, vagy adagonként 5-10 dkg hajdina, pirított vagy natúr
2 csésze víz- mindig dupla mennyiségű víz legyen!
pici só, fűszerek tetszés szerint
Elkészítés:
Egy lábasban forralni kezdjük a vizet. Hozzáadjuk a sót. A hajdinát egy nagyobb tálba 
tesszük, és forró vízzel, többször, alaposan átmossuk. A víz tetejére feljövő esetleges 
szennyeződéseket kiszedegetjük. Ezután a hajdinát leszűrjük, és jól lecsepegtetjük. Amikor a 
főzővíz lobogva forr, beleöntjük a hajdinát. Megvárjuk, amíg újra forrni kezd, majd kicsire 
vesszük a lángot, és addig főzzük, amíg beszívja a vizet. Ne kevergessük, legfeljebb időnként
nézzünk alá, hogy van-e még ott víz. Ne hagyjuk, hogy leragadjon, épp csak addig főzzük, 
amíg a vizet beszívja.
Amikor a hajdina beszívta a vizet, lekapcsoljuk a lángot, és lefedve 15 percig állni hagyjuk. 15
perc után áttesszük egy tálba, és villával fellazítjuk. Újra lefedjük, nehogy kiszáradjon.


