
CSIRKECOMBOK KÁPOSZTAÁGYON (receptneked.hu receptje alapján)

Hozzávalók 4 főre:

4-6 felső csirke felsőcomb

80 dkg fejeskáposzta

1 nagyobb fej vöröshagyma szeletelve

2 ek mustár

120 ml almaecet

500 ml csirkealaplé vagy zöldséglé

2 darab babérlevél

4 ág kakukkfű
1 evőkanál olaj

só, bors

Elkészítése:

A tisztított combokat besózzuk és borsozzuk. Egy edényben kevés olajat hevítünk, majd a combokat

először bőrükkel lefelé kezdjük pirítani. Amikor szép piros, akkor megfordítjuk és a másik oldalát is

pirosra sütjük. Kiszedjük a combokat, majd a visszamaradt olajon a hagymát picit átpirítjuk és

hozzáadjuk a káposztát. Picit sózzuk és pár percig sütjük, amíg a káposzta összeesik kissé. Ekkor

hozzáadjuk az ecetet, a mustárt és elkeverjük, majd felöntjük a húslevessel, hozzáadjuk a

babérleveleket valamint a kakukkfüvet. Az egészet alaposan összekeverjük. A káposztára tesszük a

combokat, majd lefedve kb. 50 perc alatt puhára pároljuk. 180 fokra melegített sütőben is süthetjük.

A csontos húsokat pároljuk, süssük mindig tovább, mint a filézettet. Jót tesz, ha a húst a csontnál

kissé bevagdossuk.

Fogyaszthatjuk önmagában vacsorára, ebédre valamilyen gabonakörettel, burgonyával, tésztával vagy

kis desszerttel kiegészítve.

TABULÉ „Rántotthús wokban” receptje nyomán

Hozzávalók 4-6 személyre

1 csésze (200ml) bulgur- 17 dkg

200 ml víz

50 ml frissen facsart citromlé (1-2 db citrom leve), de lehet a duplája is, aki szereti savanykásabban

1/2 teáskanál só

1 teáskanál őrölt bors

1 evőkanál extra szűz olívaolaj

2 db érett, ízletes paradicsom

1 db paprika (opcionális)

1-2 kisebb uborka

1 fej lilahagyma (esetleg vöröshagyma)

Kb. 4-5 csokor (összesen kb. 30-40 szál) petrezselyemzöld

pár mentalevél

2 szál újhagyma

1-2 gerezd fokhagyma (elhagyható, én most nem tettem bele)

Elkészítés:

http://receptneked.hu/


Először készítsük el a bulgurt. A fent leírt módon, egy üvegbe tegyük a bulgurt. Öntsük fel a forralt

vízzel, adjuk hozzá a citromlevet, sózzuk, borsozzuk. Zárjuk le, és fordítsuk át párszor az üveget. Kb.

20-25 perc alatt el is készül, addigra az összes folyadékot magába szívja. Közben néha

megforgathatjuk az üveget. Amíg puhul a bulgur, készítsük el a zöldségeket. Vágjuk össze a

paradicsomokat, a paprikát és az uborkát falatnyi darabokra, a zöldhagymát karikára, a lilahagymát és

petrezselymet, mentát apróra, a fokhagymát nyomjuk át. Libanonban pl. majdnem annyi mentát,

mint petrezselymet tesznek bele, így ebben az esetben a menta sem fűszerként, hanem

salátanövényként funkcionál. Én csak pár levél mentát tettem bele, de még így is „fogkrémszerű”

volt, pedig szeretem magában is. Legközelebb kihagyom. Egy nagy salátás tálban keverjük össze a

zöldségeket, majd addjuk hozzá a bulgurt, ha már megpuhult. Jól forgassuk át, és tegyük be

hűtőszekrénybe legalább három órára.

Egytálételként reggelire, vacsorára fogyasztottam napraforgómaggal, mandulaforgáccsal és

fenyőmaggal megszórva. Tökéletesen megfelelt egy teljesértékű étkezésnek-növényi

fehérjeforrásokkal. De természetesen hússal, tojással, sajttal is fogyaszthatjuk, akár ebédre is.


