
LUCSKOSKÁPOSZTA 

Hozzávalók 4 főre: 

1 kg káposzta (új, zöld színű) 

40-50 dkg sertéslapocka 

1 nagy db vöröshagyma 

2 csokor kapor, mirelit is lehet 

2 ek olaj, vagy kacsazsír, vagy kókuszzsír 

1 kávéskanál borsikafű, szárítottból kevesebb 1-2 csipet 

1 kávéskanál tárkony, szárítottból kevesebb 1-2 csipet 

2 dl tejföl 12%-os, vagy natúr joghurt 

1-2 evőkanál finomliszt, vagy teljeskiőrlésű liszt, zabpehelyliszt, rizsliszt 

bors ízlés szerint 

só ízlés szerint 

3 dl víz 

Elkészítés 

A káposzta felső leveleit leszedjük, megmossuk, négy darabra szétvágjuk. Kivágjuk a torzsáját (és megesszük!), és a 

negyedeket felkockázzuk, kb. 3x3 cm-es kockára, vagyis nagyobb darabokra. 

A hagymát finomra vágjuk, a húst kisebb kockákra feldaraboljuk, a kaprot és a többi zöldfűszert finomra aprítjuk. Egy 

nagy lábosban az olajon dinsztelni kezdjük a hagymát, majd rádobjuk a húst, fehéredésig kavarjuk. Ekkor rátesszük a 

kapor felét, mert a zamata zsíradékban oldódik ki a legjobban! Már most sózzuk-borsozzuk, és megszórjuk a 

borsikával, tárkonnyal is. Ez kb. 10 perc. Majd rátesszük a káposztát, és aláöntünk kb. 3 dl vizet. Lefedjük, és néha 

megkavarva megvárjuk, míg a káposzta alaposan összeesik – ez kb. 15 perc. Ekkor ellenőrizzük a víz mennyiségét – 

majdnem el kell, hogy lepje –, és fedő alatt, közepes láng mellett még kb. 20-25 percig pároljuk. Többször is nézzünk 

rá, keverjük meg, öntsünk alá vizet, ha kell, főzelékállagúnak kell maradnia. Akkor jó, ha a hús puha, de a káposzta 

nem főtt szét, kicsit még roppanós is lehet. A tejfölt elkeverjük a liszttel, és behabarjuk a káposztát, hozzáadjuk a 

kapor másik felét, és 5 perc alatt kiforraljuk. 

Ebédre hölgyeknek egy kis szelet kenyérrel, vagy egy pici desszerttel, kis gyümölccsel komplett étkezés. Férfiaknak 

egy tál levessel, és egy szelet kenyérrel teljesértékű étkezés.  Vacsorára hölgyeknek önmagában, férfiaknak egy szelet 

kenyérrel teljesértékű étkezés. 

ÉDESKÁPOSZTA FŐZELÉK 

Hozzávalók 4 főre: 

1 kg fehérkáposzta 

1 nagy fej vöröshagyma 

3 gerezd fokhagyma 

2 evőkanál repceolaj 

2 evőkanál teljeskiőrlésű liszt 

ízlés szerint fűszerpaprika, só 

Elkészítés: 



A káposztát megmossuk és tetszőlegesen felcsíkozzuk, felaprítjuk. A hagymákat is megmossuk, megmossuk és 

felaprítjuk. Egy fazékban pici olajon a hagymákat megfuttatjuk, majd hozzáadjuk a káposztát, és felöntjük vízzel, hogy 

még ne lepje el teljesen. Közepes lángon majdnem puhára pároljuk 25-30 perc alatt. Ezalatt elkészítjük a diétás 

rántást. Ehhez a lisztet egy kis serpenyőben szárazon, kis lángon átmelegítjük, majd hozzáadjuk az olajat és a 

pirospaprikát, és homogénre keverjük. Ha kész a káposzta, berántjuk- szép lassan hozzákeverjük a rántást a 

káposztáshoz folyamatos keverés közben. Összeforraljuk és kész is. 

Feltétnek 10-15 dkg hús, 1-2 db tojás, vagy különböző húsmentes feltétek, mint a zöldségfasírtok, krokettek, pirított 

tofukocka, pirított csicseriborsó, rizsgombóc,  zöldségchips, sült hagymakarika, kölesropogós, bundáskenyér, stb. 

RAKOTT KELKÁPOSZTA „FENNTARTHATÓBBAN” 

Hozzávalók 1 főre:  

200-250 g kelkáposzta 

5-8 dkg rizs, lehet barna, basmati, de lehet köles vagy tönkölybúza is 

5-8 dkg tofu bármilyen ízesítésű 

4-5 dkg mozzarella vagy bármilyen sajt 

4-5 dkg lilahagyma 

1 dl vegán zabkrém 

pici só, ízlés szerint bors, zöldfűszerek 

Elkészítés: 

A kelkáposztaleveleket blansírozzuk kb. 10 percig, majd hideg vízbe merítjük. Lehetőleg ne folyó vízzel hűtsük, így a 

megmaradt vizet fel tudjuk használni más étel elkészítéséhez, vagy mosogatáshoz. Közben a hagymát felszeleteljük 

és roppanósra dinszteljük. Hozzákeverjük a felkockázott tofut, kicsit összepirítjuk, majd hozzáöntjük a zabkrémet, 

fűszerezzük és összeforraljuk. Nekem volt maradék rizsem, ha nincs, akkor készítsük el. Cukorbetegeknek egy tipp! A 

kihűlt vagy másnapos rizs rezisztens keményítőt tartalmaz, mely segíti, hogy a vércukor ne szökjön gyorsan magasra 

étkezés után. Ezt segíti még a nagyobb mennyiségű zöldségféle a rosttartalmával, a fehérje és zsiradékforrás 

összetevők, tehát az étel minden eleme támogatja a szénhidrát anyagcserét. Egy tűzálló tálat kibélelünk a káposzta 

felével, befedjük a rizzsel, rárakjuk a tofus masszát, és befedjük a káposzta másik felével. Erre rakjuk a felszeletelt 

mozzarellát vagy a reszelt sajtot, de választhatunk tisztán növényi eredetű sajtkészítményt is. 180 fokos 

előmelegített sütőben kb. 15-20 perc alatt szépen összesütjük, míg szépen pirulni-olvadni kezd a sajt. 

A kelkáposztachips receptje: https://sobors.hu/receptek/kelkaposzta-chips-recept/  

További kelkáposztás receptek a fenntarthatóág jegyében: https://greendex.hu/meatless-monday-kelkaposzta/  

https://vigyazzkeszfozz.blog.hu/.../9_kelkaposztas_etel...  

KORHELYLEVES 

Hozzávalók 4 főre: 

• 4-5 g szalonna (füstölt) 

• 1 evőkanál olívaolaj 

• 50 dkg savanyú káposzta 

• 10 dkg lángolt kolbász, vagy füstölt csülök 

• 1 fej vöröshagyma 

• 3 gerezd fokhagyma 

https://sobors.hu/receptek/kelkaposzta-chips-recept/
https://greendex.hu/meatless-monday-kelkaposzta/
https://vigyazzkeszfozz.blog.hu/.../9_kelkaposztas_etel


• 1 csipet kömény (egész) 

• 3 darab babérlevél 

• 1 ek pirospaprika 

• 1 tk majoranna, 3 szeletke gyömbér, 1 tk kurkuma 

• ízlés szerint só- vigyázzunk, a szalonna, csülök, káposzta sós, nekem nem is kellett hozzá adnom  

• bors 

Elkészítés: 

A szalonnát vágjuk kis kockákra (a csülköt is), a kolbászt karikázzuk fel, a vöröshagymát vágjuk apróra, a fokhagymát 

vékony szeletekre. Ha nagyon savanyú a káposzta mossuk át, én hagytam, mert nagyon fincsire sikerült a saját 

készítésű káposztám! A szalonnát egy lábasban pirítsuk üvegesre az olajon, majd tegyük rá a csülköt, végül szórjuk rá 

a köményt. Ha a csülök megpirult, tegyük rá a hagymákat, pároljuk, majd fűszerezzük, a gyömbért és a kurkumát 

kivéve. Keverjük hozzá a savanyú káposztát, óvatosan sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a kurkumát és a gyömbért, 

majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi, és főzzük körülbelül fél órát. Ízlés szerint tejföllel habarjuk be, de 

tehetjük a kész levesre is. 

Ha már támogatni szeretnénk az emésztésünket, mert nem csak a gyomornak van szüksége kíméletre, hanem a 

májunknak, hasnyálmirigyünknek is, akkor többféle lehetőség közül választhatunk: 

- szalonna helyett használjunk növényi zsiradékot 

- adagonként 2-3 dkg kolbászt használjunk 

- kolbász helyett választhatunk húsmentes alternatívákat, pl. füstölt tofu, vegan grillrudacska 

- házi fermentált savanyúkáposztát használjunk, melyben nincs tartósítószer 

- a rántást, habarást teljesértékű lisztekkel készítsük, de el is hagyhatjuk 

- tejföl helyett használjunk kefírt vagy joghurtot, vagy növényi tejhelyettesítőket 

- gazdagítsuk zöldségfélével, hüvelyessel, gabonafélével 

- fűszerezzük emésztést támogató fűszerekkel, mint a zöldfűszerek, kurkuma, gyömbér, köményfélék. 

MEGGYES-MÁKOS MUFFIN 

Hozzávalók /  24 darabhoz 

- 20 dkg graham-liszt (teljeskiőrlésű tönkölybúzaliszt) 

- 10 dkg zabpehely 

- 25 dkg mák (darált) 

- 175 g tejföl vagy 150 g natúr joghurt 20-25 g olívaolajjal 

- 1 tk szódabikarbóna 

- 20 dkg meggy 

- 2 db tojás 

- 3 dl tej vagy növényi tejital 

- 1 teáskanál édesítőszer (folyékony, ízlés szerint) 

Elkészítés: 

1. Összekeverjük a száraz hozzávalókat: liszt, zabpehely, szódabikarbóna, mák. 



2. Összekeverjük a nedves hozzávalókat: a tojás a folyékony édesítővel, majd a tejföl és a tej. 

3. A tojásos masszához lassan hozzákeverjük a lisztes keveréket, szép sima állagú legyen. 

4. Hozzákeverjük a meggyet, és a kapott masszát muffin formába kanalazzuk. 

5. 180 fokra előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt készre sütjük.(tűpróba!) 

Én feleztem a mennyiségeket. Tejfölöm nem volt otthon, így natúr joghurtot használtam, melynek zsírtartalmát 

olívaolajjal emeltem meg, ezáltal a süti értékes esszenciális zsírsavtartalma tovább nőtt. 

1 db energia-, és tápanyagtartalma: 

125 Kcal, 4,6 g fehérje, 6,5 g zsír, 9 g szénhidrát, 3,7 g rost – EZ NEM OLYAN KEVÉS! 

Tehát csak óvatosan a fogyasztásával -fincsi lett nagyon-, mert hiába egészséges, a mérték az érték! 

 


