
Gombás-zöldséges pirított tészta

Hozzávalók 1 főre, ebédre:

5-10 dkg tetszőleges vékony spagetti, kínai rizstészta, vastag cérnametélt tészta

5 g olívaolaj, repceolaj, szezámmagolaj

pici só

5 dkg gomba

5 dkg káposzta

5 dkg cékla

5 dkg sárgarépa

3 dkg vöröshagyma

5 g olaj

pici só, szójaszósz, Worcester szósz

Elkészítés

A tésztát sütőben, kb. 150 fokon aranybarnára sütjük, közben néhányszor átkeverjük, hogy 
egyenletesen piruljon. Miután elkészült, a tarhonyához hasonlóan megfőzzük és félre tesszük. Míg sül 
és fő a tészta, megpirítjuk-pároljuk a tetszőlegesen feldarabolt zöldségeket és a gombát, de csak 
annyira, hogy roppanósak maradjanak. Legvégül egy nagy serpenyőben, wok edényben összekeverünk 
mindent, tetszőleges mennyiségű szójaszósszal, worcester szósszal, esetleg kis balzsamecettel ízesítjük,
és összemelegítjük pár perc alatt. Aki nem szereti ezeket a szószokat, tetszőleges zöldfűszerekkel, 
fokhagymával is ízesítheti tésztáját. Akik nagyon nem tudják nélkülözni a húst, azok pici maradék, 
felkockázott husit vagy pirított csirkemellet is keverhetnek hozzá.

Frankfurtileves- egyszerűbben, „könnyedebben”

Hozzávalók 4 főre:

40 dkg kínai kel

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál olaj

pirospaprika, só, bors, majoranna, őrölt kömény

1 kis pohár kefír/joghurt/12%-os tejföl

20-24 dkg (kb. 4 db) virsli

Elkészítés:

Tegyünk egy kevés olajat a fazékba és pároljuk üvegesre a vöröshagymát.

Adjuk hozzá a fokhagymát is a vöröshagymához, pár másodpercig pirítsuk együtt, majd a pirospaprikát
hozzáadva keverjük jól össze.

Öntsük fel kb. 1,5 liter vízzel, és tegyük bele a felcsíkozott kínai kelt. Fűszerezzük majorannával, 
köménnyel, sózzuk, borsozzuk.



Főzzük a levest a forrástól számítva kb. 10-12 percig közepes lángon, míg a kel fehér eres része 
félpuha lesz.

A kefírhez adjunk hozzá egy merőkanállal a levesből, keverjük össze, majd öntsük a leveshez és 
keverjük össze.

Végül adjuk a felkarikázott virslit a leveshez, forraljuk pár percig, és már kész is a frankfurti leves!

A virslit a hagyma előtt picit átpiríthatjuk az olajon, ekkor aromásabb, teltebb ízű levest kapunk.

Ha egytálételt szeretnénk, emeljük a kel mennyiségét 60 dkg-ig, tegyünk a levesbe adagonként 5-6 dkg 
felkockázott burgonyát, még a kínai kel előtt, és főzzük kb.6-8 percig, míg a burgonya félpuha lesz. 
Ezután tegyük hozzá a kínai kelt. A kefírből készíthetünk 1 evőkanál teljeskiőrlésű liszttel habarást. Így
kapunk egy önálló, teljesértékű levest, mely vacsorára magában, ebédnél pedig kiegészítve egy kis 
gyümölccsel, 1 kis gyümölcsös desszerttel, férfiak 2-3 db sajtos-túrós pogácsával.

Nagyböjt idején a virslit nyugodtan hagyjuk el. Levesünket gazdagíthatjuk piritott füstölt 
tofukockákkal, sárgarépával, petrezselyemgyökérrel. Tejallergiások, vegánok használjanak növényi 
fölt, szójagurtot, szójatejszínt, zabtejszínt.


