
ZÖLDSÉGES-SAJTOS-SONKÁS PALACSINTA
Hozzávalók 16 db-hoz:
30 dkg liszt változó arányban: teljeskiőrlésű, zabpehely, durum, …
2 db tojás
600 ml víz
1-2 evőkanál olívaolaj
pici só
Adagonként:
1-1,5 dkg fejeskáposzta
1-1,5 dkg sárgarépa
0,5 dkg lilahagyma, aki szereti
1-1,5 dkg sonka, sonkaszalámi, virsli, sülthús, (pici szalonna)
1,5-2 dkg reszelt sajt, lehet zsírszegény
Elkészítés:
A palacsintatésztát elkészítjük: Egy tálban a tojásokat pici sóval kissé felverjük, majd a lisztet 
a vízzel felváltva, jól összekeverve, csomómentesen, nem túl híg palacsintatésztát készítünk. 
A végén hozzákeverjük az olajat, és állni hagyjuk legalább 20 percet, ha van időnk. A 
zöldségeket apróra vágjuk vagy lereszeljük és a palacsintasütőben picit átpirítjuk. Ezt 
előzőleg, külön is elkészíthetjük, így csak felmelegítjük és önthetjük is hozzá/ rá a 
palacsintatésztát, majd megszórjuk a reszelt sajttal. Pár percig sütjük, amíg elválik a sütő 
aljától és egy palacsintafordító lapát segítségével átfordítjuk. Sütjük még kb. 20-30 
másodpercig, és tányérra szedjük.
A húst el is hagyhatjuk. A tésztát dúsíthatjuk magvakkal, magpelyhekkel: lenmag, 
szezámmag, dió, mandula, zöldfűszerekkel. Kipróbálhatjuk más zöldségekkel: karfiol, 
brokkoli, retekfélék, zöldborsó, cékla.
1 db palacsinta üresen kb. 57-62 g, tartalmaz 90 kcal energiát, 14 g szénhidrátot. 
1 db palacsinta 15 g sonkás felvágottal, 20 g Trap.sajttal: 185 Kcal, 10 g fehérje, 8 g zsír, 16 
g szénhidrát.
Adagja nemtől, életkortól függően 1-2 db-tól 4-5 db-ig.

BÖGRÉS SAJTOS GOFRI
Hozzávalók kb. 10 db-hoz:
1 bögre (2,5 dl) tej
2 tojás
3 evőkanál olaj
1,5 bögre liszt (kb. 16 dkg), tetszőlegesen búza-, rozs-, tönköly-, durum-, zabpehelyliszt
1 teáskanál sütőpor
1 bögre zsírszegény reszelt sajt, kb. 10 dkg
2 szál újhagyma vagy metélőhagyma finomra vágva, én sárgarépát reszeltem bele
só, bors, zöldfűszerek
Elkészítés: 



A nedves alapanyagokat - a tojást, a tejet és az olajat - egy tálban kézi habverővel elkeverjük.
Hozzáadjuk a lisztet és a sütőport, sózzuk és borsozzuk, simára keverjük, hozzáadjuk a 
reszelt sajtot és a reszelt sárgarépát, ezzel is átkeverjük.
A felforrósított, olajjal megspriccelt gofrisütőbe adagoljuk a tésztát, és pár perc alatt szép 
pirosra sütjük.
1 db tartalmaz: 142 Kcal, 6 g fehérje, 7,4 g zsír, 12,6 g szénhidrát.
Ízlés szerint pici joghurttal, 2-3 dkg zsírszegény reszelt sajttal, vagy zsírszegény felvágottal 
tálaljuk, kínáljunk mellé salátát, friss vagy párolt zöldséget 5-10 dkg mennyiségben.

SAJTOS SÜLT ZÖLDSÉGGOLYÓK MARADÉK ZÖLDSÉGEKBŐL 
Hozzávalók:
maradék leveszöldség kb. 20 dkg
5-10 dkg sajt -vagy amennyi van otthon- nagy lyukú reszelőn lereszelve
1 tojás
apró szemű zabpehely vagy zsemlemorzsa, amit házilag is készíthetünk (a megmaradt 
kenyeret megszárítom és kétszer átengedem a konyhai robotgépem reszelőjén, vagy 
aprítógépben „megőrlöm”)
só, bors, esetleg zöldfűszerek ízlés szerint
Elkészítés: A maradék levest leszűröm, a zöldségeket (sárgarépát, karalábét, zellert, 
petrezselyemgyökeret, paszternákot, hagymát, fokhagymát) alaposan lecsepegtetem. Villával
összetöröm vagy pürésítem botmixerrel. Hozzáadom a tojást, a reszelt sajtot és egy pici 
borsot. Lehet, hogy só nem kell bele, attól függ, mennyire volt sós a leves. Villával 
összekeverem, majd teszek bele annyi zabpelyhet vagy zsemlemorzsát, hogy éppen 
lehessen a masszából golyókat formálni, de ne legyen kemény. A golyókat megforgatom még
egy kis zsemlemorzsában és egymás mellé teszem egy tepsiben (a tepsit az étel leragadása 
ellen szokásainknak megfelelően készítsük elő). 
180 fokra előmelegített, légkeveréses sütőbe teszem, ha szükséges, 10’ után leszabályozom 
160 fokra. Kb. 20-25’ alatt a külseje roppanósra sül, a belseje lágy, de átsült lesz. Érdemes 
egy golyót félbevágni és tesztelni, hogy átsült-e, mielőtt az egészet kiveszed a sütőből (ha 
nem, a félbevágott golyót nyugodtan hagyd a tepsin tovább sülni).
Nagyon finom vacsorára egy kis zsírszegény-fehérjedús mártogatóssal, vagy ebédre rizzsel, 
bulgurral, kuszkusszal. Együnk mellé még egy kis zöldséget savanyúság vagy saláta 
formájában.
A massza nagyon jól fagyasztható is. A golyók felét sütöm csak meg egyszerre, a többit pedig
tálcára téve egy éjszaka alatt mélyhűtöm. Reggel leszedegetem őket a tálcáról és dobozba 
téve tárolom tovább a mélyhűtőben felhasználásig. Amikor a tálcát kiveszed a mélyhűtőből, 
érdemes néhány percet várni, hogy könnyen fel lehessen szedni a golyókat, aztán viszont 
gyorsan dobozba és vissza a fagyasztóba, hogy ki ne engedjenek!


