
Chilis bab

Hozzávalók 4 főre:

500 g darált sertéshús

2 ek olívaolaj

1 nagy db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

500 ml paradicsomlé

300 g csemegekukorica (kb. 1 konzerv)

500 g vörösbab (kb. 2 konzerv), vagy 32 dkg szárazbab

1 teáskanál fűszerpaprika

só, bors ízlés szerint

választható fűszerek még: majoranna, oregánó, petrezselyem, fahéj, római kömény

a csípősséghez: chili, csípős paprikakrém, cayenne bors, worcestershire-szósz

 

Elkészítés

A vöröshagymát apróra felkockázzuk, és kevés olívaolajon (vagy amin szeretnénk) elkezdjük párolni. 
Ha már üveges, rádobjuk a picire vágott fokhagymát. Maximum fél percig sütjük együtt, és rádobjuk a 
darált húst. Folyamatos kevergetés mellett pirítjuk.

A pirítás közepe fele elkezdjük fűszerezni. Rászórjuk a sót, borsot, majorannát, oregánót, 
petrezselymet, fahéjat és darált erőspaprikát. Ha már késznek tűnik a hús, megszórjuk pirospaprikával, 
ráöntjük a konzerv babot és kukoricát (a leve nélkül). Kis keverés után felöntjük a paradicsomlével. Ha 
nem konzervet használunk, áztassuk be a babot előző este, majd másnap főzzük puhára.

Elkezdjük főzni, és közben hozzáadjuk a cayenne borsot vagy bármilyen más csípős fűszert, amit 
szeretünk. A mennyisége természetesen ízlés kérdése. Kb. 10 percig főzzük, és tálalható.  Ha igazán 
szaftos és aromás ételt szeretnénk, főzzük nyugodtan akár 1 óra hosszan is, amíg a paradicsomlé jól 
besűrűsödik, és az ízek jól összeérnek.

 Egyszerű babkrém

Hozzávalók:

30 dkg fejtett bab (vagy babkonzerv)

0.5 közepes fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 ek tejföl (vagy joghurt, kefír)

1 ek mustár

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

chili ízlés szerint, de el is hagyható



1 fél citromból nyert citromlé

Elkészítés

Ha száraz babbal dolgozunk, akkor előző este vízbe áztatjuk.

A beáztatott babot apróra vágott vöröshagymával puhára főzzük, majd leöntjük a főzővizét/ a 
konzervbabot felbontjuk, levét leöntjük és hozzákeverjük a megdinsztelt, apróra vágott vöröshagymát.

Villával összenyomkodjuk. Vagy összeturmixoljuk, de szerintem finomabb, ha darabos.

Belekeverjük az összenyomott fokhagymát, a mustárt, ízlés szerint annyi sót, borsot, őrölt chilit, 
amennyit szeretnénk, a fél citrom levét, végül annyi tejföllel/ joghurttal/ kefírrel lazítjuk, hogy még ne 
legyen folyós.

Rozmaringos babkrém

Hozzávalók:

40 dkg főtt (fehér)bab

2-3 gerezd fokhagyma

némi vörösborecet vagy citromlé

néhány ág rozmaring,

só, bors,

olívaolaj.

Elkészítés

A rozmaringágak letépkedett leveleit keverjük össze némi sóval, mozsárban törjük össze, majd adjunk 
hozzá az olívaolajat. Az apróra vágott fokhagymát kevés rozmaringos olajon pirítsuk világosra, adjuk 
hozzá a főtt babot, kicsit pirítsuk, majd kevés vizet öntsünk alá, és lefedve pároljuk kis lángon 6-8 
percig. Sózzuk, borsozzuk, némi borecettel (vagy citrommal) lazítsuk, és villával vagy botmixerrel 
törjük darabos pürévé. Kenjük pirítósra vagy tömör kenyérre, és mielőtt beleharapnánk, kanalazzunk a 
tetejére egy keveset a rozmaringos olajból.

 Ropogós háromszögek a party-hoz

Hozzávalók:

40 dkg finomliszt

20 dkg vaj (vagy sertészsír)

150 g kefir (vagy joghurt, tejföl)

1 ek só

1 ek szezámmag (vagy reszelt sajt)

Elkészítés

A háromszögekhez valókat konyhagépbe tesszük, a munkát elvégzi, vagy egy tálba és kézzel 
összegyúrjuk. Az 1 pohár kefír /joghurt/ tejföl jelzés értékű! Pite-jellegű tésztát kell, hogy kapjunk.



Kinyújtjuk, megszórjuk a magokkal vagy csak reszelt sajttal. Először széles csíkokat vágunk, majd 
azokat szeleteljük háromszögekké.

180 fokra előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük, légkeveréssel.

 

Én egy rostosabb, reform változatot készítettem Török Eszter dietetikus nagyszerű könyvéből: 

Tortilla chips

Hozzávalók kb. 70 darabhoz:

120 g teljeskiőrlésű tönkölyliszt (nekem elfogyott, de találtam otthon gabonapehely-mixet, ezt 
„őröltem” meg)

90 g kukoricaliszt

1kk sütőpor

3 ek olaj (pl.olíva)

1 dl víz

só

Elkészítés

Kimérjük egy tálba a liszteket (én késes robotgéppel apróra daráltam a pelyheket -búza, rozs, árpa, 
zab), hozzáadjuk a sütőport és az olajat, majd a vizet. Összedolgozzuk, hogy egy jól gyúrható, puha, 
pite jellegű tésztát kapjunk. Vékonyra kinyújtjuk. Ha töredezne a tésztánk, ne ijedjünk meg, gyúrjuk 
össze egy kis víz hozzáadásával, fel fogja venni, nem lesz ragacsos. Vágjunk kis háromszögeket és 
süssük ki az előzőekben leírt módon.

További remek krémreceptek: http://fna.hu/hir/zoldsegkremek

http://fna.hu/hir/zoldsegkremek

