
BABPÖRKÖLT

Hozzávalók:
1-2 nagy fej apróra kockázott vöröshagyma vagy 3-4 zöldhagyma szárával együtt
30 dkg szárazbab
1-2 babérlevél,
2 gerezd fokhagyma,
8-10 szál petrezselyemzöld,
pirospaprika,
őrölt kömény, kurkuma
őrölt bors, só,
1 evőkanál étolaj vagy kókuszzsír
szezonjában tehetünk bele 1 zöldpaprikát és 1 paradicsom is

Elkészítés:
A száraz babot a főzés előtt egy éjszakára beáztatjuk. Az olajon megdinszteljük a finomra
vágott vöröshagymát pici sóval, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát. Megszórjuk őrölt
köménnyel, kurkumával és fűszerpaprikával, pici vizet öntünk alá és picit összepirítjuk.
Ekkor rátesszük a babot, a babérlevelet és felengedjük annyi vízzel, hogy jól ellepje, és fedő
alatt kb. másfél óráig főzzük. Amikor megpuhult, hozzáadjuk az összevágott paradicsomot
meg a zöldpaprikát, a petrezselyemzöldet, utána ízesítjük, és főzzük még kb. 15 percig.

Teljesértékű gabonával (például bulgur, tönkölybúza, árpa, hajdina, rizs, barnarizs,
durumtészta) együtt önálló, komplett étel, de fogyaszthatjuk köretként is. Együnk mellé
zöldségféléket is!

MAGYAROS BABKRÉM

Hozzávalók:

Babpörkölt maradék, esetleg tetszőleges fűszerek és zöldfűszerek

Elkészítés: Késes aprítógépben pépesre krémesítjük, de akár villával is jól összetörhetjük.

Kitűnő szendvicsfeltét, de tölthetünk vele tésztát és zöldségféléket is, sőt mártogatósként is
kínálhatjuk zöldséghasábokkal. Így reggelire, ebédre, vacsorára és kisétkezésként is
felszolgálhatjuk.

HUMMUSZ 1.

Hozzávalók:

- fél üveg csicseriborsó konzerv

- tahini paszta házilag: 30 g szezámmag(lehet több is, nekem sajnos nem volt több otthon)

és 15 g olíva olaj

- 1 gerezd fokhagyma

- 1 evőkanál citromlé

- 2 evőkanál olíva olaj

Elkészítés:



A szezámmagot serpenyőben óvatosan, pár perc alatt picit megpirítjuk. Egy aprítógépben szinte

pépesre daráljuk, majd hozzákeverjük az olívaolajat, ez lesz a tahini paszta. Adjuk hozzá a

csicseriborsót, a fokhagymát, citromlevet, az olívaolajat, és pürésítsük a kívánt állagúra.

HUMMUSZ 2.

Hozzávalók:

- fél üveg csicseriborsó

- 5-5 g friss bazsalikom és petrezselyemzöld

- 2 evőkanál olívaolaj

Elkészítés:

A hozzávalókat az aprítógépben homogén állagúra összezúzzuk. Ha sűrű, a konzerv levével

lazíthatjuk.

Egész csicseriborsó szemekkel, bazsalikomlevéllel díszítjük.

Hűtőben 1 hétig is eltartható, de le is fagyasztható.

A hummusz mintájára készíthetünk krémeket különböző zöldségekből, például brokkoliból, céklából,

sütőtökből, de bármilyen hüvelyesből is. Ízesíteni szintén sokféle képpen lehet, rengeteg receptet

találunk a neten. Az olaj mennyiségével viszont vigyázzunk, mert könnyen ránk rakódhat pár

kilogramm, ha többször rájárunk a nap folyamán.


