
CÉKLAKRÉMLEVES Molnár Klára recepje nyomán

 Hozzávalók:

3 evőkanál olívaolaj vagy kókuszolaj

1 közepes hagyma, megtisztítva és apróra vágva

egy 2 cm-es darabka friss gyömbér, apróra vágva

2 cikk fokhagyma, megtisztítva és felaprítva

60 dkg cékla

1 nagyobb (10 dkg) krumpli

8 dl zöldségalaplé vagy víz, én felesbe készítettem

2 dl kókusztej, lehet bármilyen kókuszital is, vagy kókuszkrém higítva

½ citrom frissen facsart leve, kb. 4 evőkanálnyi

ízlés szerint só

Fűszeresebb alternatívaként: 1 teáskanál frissen, mozsárban őrölt római kömény, 1 kisebb friss csili

Elkészítés

Tisztítsuk meg a céklát, és reszeljük le egy nagyobb lyukú reszelőn, vagy vágjuk kis kockára. A 
burgonyát ugyanígy.

Egy lábasban melegítsük meg az olajat, kavargatva pirítsuk benne a hagymát 1 teáskanál sóval 2-3 
percig. Adjuk hozzá a gyömbért és a fokhagymát, majd 1 percig kavargatva pirítsuk tovább. Ha római 
köményt és csilit is használunk, akkor keverjük bele ezeket is, és pirítsuk még 1 percig közepes lángon,
vigyázva, hogy ne égjen meg.

Majd keverjük hozzá a céklát és a krumplit is. Öntsük fel alaplével, és fedő alatt főzzük puhára a céklát
kb. 25 perc alatt.

Botmixerrel pürésítsük, öntsük hozzá a kókusztejet, és forraljuk fel még egyszer. Ha túl sűrűnek 
találjuk, öntsünk hozzá egy kevés vizet vagy kókuszitalt. Kevés citrommal ízesítsük ízlésünk szerint. 
Tálalhatjuk pirított magvakkal, pirított csicseriborsóval, zöldség csipsszel, fűszeres pirított 
kenyérkockával, házi krékerrel-tortillacsipsszel, nem vegánként feta sajttal, füstölt hallal.

A Veganuár végére kérlek ezt még írd oda, lemaradt, bocsi:

ÖSSZEFOGLALVA

A jól összeállított vegán étrend egészséges, segíti a testsúly-kontrollt, színes és változatos, fenntartható 
és etikus. Bármikor kipróbálható és elkezdhető, nem csak januárban.

ALMÁS CÉKLASALÁTA

Hozzávalók 1 adaghoz:

tisztított cékla vagy cékla konzerv 10 dkg (cukorbetegek figyeljenek a hozzáadott cukormentességre!)



alma 8 dkg

citrom, só, pici édesítő-méz, ha szükséges

Elkészítés: A nyers céklát hámozzuk meg, mossuk meg alaposan, majd az almával együtt nagyobb 
lyukú reszelőn reszeljük le. Keverjük össze a citrom frissen facsart levével, pici édesítővel és a csipet 
sóval. Jól forgassuk össze. Ha van lehetőségünk, pihentessük egy-két órán keresztül, hogy az ízek jól 
összeérjenek. Tálaláskor megszórhatjuk a céklasalátát napraforgómaggal vagy kis darabokra vágott 
dióval, aprított petrezselyemmel. Hűtőben, zárható üvegben vagy dobozban pár napig eláll.

1 adag tartalmaz: 100 Kcal- 2,8 g fehérje- 3,5 g zsír- 12,4 g szénhidrát (nyers céklával számolva).

Én nagyon szeretem a narancs ízét, zamatát, és mivel az ünnepekről maradt még, azt is csempésztem a 
saliba. Az alma és a narancs mellett a cékla is édeskés volt, így nem volt szükség egyéb édesítésre. 
Csodás lett, még a párom is nagyon megdicsérte. Ezért bátran kísérletezzünk az ízek párosításával!


