
SÜLT PISZTRÁNG

Hozzávalók 4 főre:

2 db tisztított, zsigerelt pisztráng

1 db citrom

2-3 gerezd fokhagyma

ízlés szerint Olívaolaj vagy vaj

ízlés szerint só, bors, zöldfűszerek, pl. rozmaring, kapor, petrezselyemzöld

Elkészítés:

A megtisztított pisztrángokat megmossuk és alaposan letörölgetjük, hogy minél kevésbé csússzon.

Egy éles kés segítségével a halak mindkét oldalát kb. 45 fokos szögben beirdaljuk 3-4x, majd egy

kiolajozott jénai edénybe, vagy zsírpapírral bélel tepsibe fektetjük őket.

A halakat kívül-belül sózzuk, borsozzuk.

A pisztrángok hasüregét megtöltjük a fűszereinkkel: egy-egy ág rozmaringot, pár szelet citrom- és

hagymakarikát, valamint két-két gerezd fokhagymát rejtünk beléjük.

A halak felszínét meglocsoljuk kis olajjal vagy pici vajjal, és előmelegített sütőben 190-200 fokon, kb.

15-20 perc alatt szép ropogósra sütjük. Elkészíthetjük grillen, kontakt grillen is.

Azon melegében tálaljuk is: egy könnyed salátával, krumplipürével, pirított zöldségekkel egyaránt

finom. A lényeg, hogy a tányér fele valamilyen zöldségféle legyen.

Remek fogás akár ebédre, akár vacsorára.

KAPROS-FOKHAGYMÁS JOGHURTOS PULYKACOMB

Hozzávalók 4 főre:

0,5 kg pulykacombfilé

2,5-3 dl natúr joghurt, görög joghurt

1 szál zöld fokhagyma, kapor ízlés szerint (friss vagy mirelit)

pici olaj, só

Elkészítés:

A pulykacombot kisebb szeletekre vágom, besózom mindkét oldalát. A zöldségeket megmosom,

lecsepegtetem, majd a hagymát pici karikákra vágom, a kaprot felaprítom. A joghurtot összekeverem

a zöldfűszerekkel, (a friss kaporból hagyjunk a tálaláshoz is), és picit sózom. Egy tetős jénai edény

alját kiolajozom, a hús felével leterítem. Megkenem a fűszeres joghurttal, majd ráfektetem a hús

másik felét, és újból lekenem a maradék joghurttal. A két hús réteg közé bátran tehetünk szelt

hagymát, csíkokra vágott sárgarépát, póréhagymát, bármilyen tetszőleges zöldségfélét, annál

sokszínűbb lesz az étel. Lefedem a fedővel és 180 fokon, kb. 1 órát sütöm. Ezután lefeszem a tetejét

és 15-20 percig 200 fokon picit megpirítom. Tálalás előtt megszórom a maradék kaporral. Köretnek

bulgur, rizs, quinoa, hajdina és árpa is mehet negyed tányérnyi mennyiségben. És persze  fél tányér

zöldségféle nyersen salátának, vagy párolva.



Ragunak is elkészíthetjük. Ekkor a húst felkockázzuk, majd serpenyőben kis olajon fehéredésig

pirítjuk. Sózzuk, picit borsozhatjuk és kis vizet aláöntve puhára pároljuk, kb. 35-40 perc alatt. Utána a

kapros, fokhagymás joghurtot hozzákeverjük és 10-15 perc alatt összefőzzük. Durumtésztával is

kínálhatjuk.


