
Jégcsapretek, a fagyos csemege- FEHÉRRETEK-MÁRTOGATÓS  /Édenkert receptje nyomán/

Hozzávalók: 1 zsenge Daikoon retek, 1 fej hagyma, 1-1 ágacska menta és koriander, chili paprika, 2
csipet gyömbér, 2 dl tejföl, fél evőkanál cukor, ízlés szerint só.

Elkészítés: Mossuk meg, aprítsuk, majd keverjük (például turmixoljuk) el az összetevőket. Tegyük a
hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek, majd hidegen, zöldség vagy sült krumpli mártásaként 
fogyasszuk. Kis tálkában az asztalra helyezve különleges közösségi-étkezési élményt jelent az egy 
tálból csemegézés.

FERMENTÁLT JÉGCSAPRETEK

Hozzávalók: jégcsapretek, fokhagyma (el is hagyható), tetszőleges fűszerek, mint kapor, 
mustármag, koriandermag, és 2 %-os sóoldat, csavaros dunsztos üveg.

Elkészítés: A retket alaposan megmossuk, és tetszőlegesen feldaraboljuk vagy szeleteljük. Az üveg 
aljába szórjuk a fűszereket, majd a fokhagymagerezdeket, és utána megtöltjük a retekkel. A tetejére 
hagyjunk egy szélesebb szelet retket, amivel leszorítjuk az egészet. Ha elfogyna, akkor más 
zöldségfélével, például répával is leszoríthatjuk. Öntsük színültig az üveget a sóoldattal és zárjuk le.
Tegyük szobahőmérsékletre 2-3 hétre, majd hűvösebbre. Hűtőbe csak felbontás után kell helyezni, 
mert egyébként hosszú ideig eláll. Helyezzünk az üveg alá egy tálkát a kifolyó lének. Ne ijedjünk 
meg, ez a természetes erjedési folyamat eredménye, és nem kell utána tölteni az üveget.

FEKETERETEK   CHIPS 1. sütőben elkészítve

Hozzávalók: 3 darab fekete retek, olívaolaj, só, bors
Elkészítés: A retket megpucoljuk, és olyan vékony szeletekre vágjuk, amilyenre lehetséges, például 
egy gyorshámozóval. Egy zacskóba tesszük, sózzuk, borsozzuk, olívaolajat locsolunk rá, majd a 
zacskó száját összefogva addig rázzuk, míg mindenütt egészen be nem vonja az olaj a 
retekszeleteket. Sütőpapíros sütőlapra terítjük úgy, hogy ne nagyon fedjék egymást a szeletek, és 
200 fokos, előmelegített sütőben - a szeletek vastagságától függően 20-30 percig sütjük.

FEKETERETEK CHIPS 2. aszalóban elkészítve

A hozzávalók: fekete retek, olívaolaj, worcester szósz, só

Elkészítés: A megtisztított retket vékonyra szeleteljük. Az olívaolajat összekeverjük a worcester 
szósszal és egy ecset segítségével megkenjük a retek szeleteket. Az aszaló tálcáira helyezzük úgy, 
hogy ne fedjék egymást. Az gép típusától, és a leírástól függően beállítjuk a fokozatot és az időt. 
Aszalás végeztével papírzacskóba vagy zárható üvegedénybe tesszük a fogyasztásig.

BÓNUSZ

Feketeretek szirup: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1624484034279922&id=404288876299450&_rdr

MIRELIT FŰSZERKOCKA

Nagyon szeretem a zöldfűszereket, otthon is igyekszem nevelgetni őket. Van, hogy kitartanak, van, 
hogy fonnyadásnak indulnak. De mentsük, ami menthető! Adagonként fagyasztottam le, így csak 
kikapom és indulhat is a sütés-főzés. Nem kell hozzá más, csak friss növény, víz, olívaolaj, és 
persze fagyasztó.☻

Metélőhagymát és bazsalikomot fagyasztottam, de másféle zöldfűszereket is lehet. Levágtam a még
ép leveleket és részeket, alaposan megmostam és megszárítottam. Utána apróra felvágtam őket. 
Jégkockatartóba osztottam szét, majd feltöltöttem vagy vízzel, vagy olívaolajjal. Irány a fagyasztó 
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pár órára. Az olajosnak több idő kell. Miután megfagyott, kiszedjük a tartóból és egy tetszőleges 
dobozba átrakva, újra mehet vissza a hűtőbe felhasználásig.

SZÁRÍTOTT GOMBA

Nagyobb kiszerelésű gombánál mindig gondot okozott, mi legyen ennyivel. Ma már egyre több helyen 
lehetőség van, hogy annyit veszünk, amennyit akarunk, és akár csomagolásmentesen. De ha jó áron van, 
miért is ne vegyünk többet?! Fehér és barna csiperkét is szárítottam, és shimeji gomba tönkjének végét is, 
mert nem veszhet kárba semmi. Ilyenkor nem kell átmosni a gombát, csak egy kefével alaposan 
megtisztítani. A csiperkéket szépen felszeleteltem, a shimeji tönkvéget pedig felaprítottam. Egy tepsiben 
szépen szétterítettem, úgy hogy ne érjenek egymáshoz. 60 fokon, légkeverésnél 1 órát „sütöttem”, majd 
átforgattam és fél óra múlva kivettem. Ha nem elég száraz – törnie kell-, tegyük vissza még fél órára. Mivel 
fűtésiszezon volt, egy tálba téve feltettem a radiátorra, és többször rázogatva, kb. 1 napig száradt a szabad 
levegőn. Nem akartam a sütőt nagyon hosszú ideig használni, csak hogy épp összeessenek a szeletek, mert 
nincs olyan nagy szabad helyem a radiátornál, hogy oda terítsem ki a gombákat. Mert úgy is lehet. Nyáron 
pedig a napon, ahogy mamámék csinálták kiskoromban. Befőttesüvegbe lehet rakni, jól lezárni és száraz, 
sötét helyen nagyon sokáig eláll. Felhasználhatjuk levesekhez, beáztatva tölteléknek, mártásokhoz, 
krémekhez, fasírtokhoz, húsos ételekhez. Illatuk nagyon intenzív lesz, ne ijedjenek meg.

ALMAKOMPÓT

Hozzávalók:

alma, kezeletlen-bio narancshéj, lehet szárított is (azt is szárítottam ), kis citromlé, kis maradék datolya 
az édes ízéért, fahéj, szegfűszeg, őrölt kardamom, friss gyömbérszelet

Elkészítés:

Az almát megmossuk, megpucoljuk, kivágjuk a rossz részeket és a magházát. A héja maradhat, ha szép ép. 
Feldaraboljuk tetszőlegesre. Egy kis lábasba beletesszük, hozzáadjuk a fűszereket, a datolyát, kis citromlevet 
és felöntjük annyi vízzel, hogy épp ellepje. Lassú tűzön, fedő alatt kb. fél órát főzzük. Ha kihűlt 
fogyaszthatjuk, vagy hűtőbe téve pár napig eltarthatjuk. De dunsztolhatjuk is. 


