
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.


