
TEPSIS BURGONYA CSIRKEHÚSSAL

Hozzávalók 4 főre, ebédre:

80-100 dkg burgonya megpucolva

4 db csirkecomb felső
2 evőkanál olívaolaj

só a húshoz

pici só, rozmaring a burgonyához

Elkészítés:

A burgonyát tetszőleges formára daraboljuk és egy tálba rakjuk. Meglocsoljuk az olajjal, fűszerezzük

és jól összeforgatjuk. Ha leveles rozmaringunk van, törjük össze egy mozsárban először. A

csirkecombokat kifilézzük és a csontokból finom levest készíthetünk. Óvatosan sózzuk meg a húst,

figyeljünk a mértékre! Egy tepsibe vagy jénai tálba öntjük a burgonyát, majd elterítjük rajta a

hússzeleteket. Lefedjük a tepsit, és 180 fokon 30 percig sütjük. Utána a hőfokot feljebb csavarjuk 200

fokra és szép ropogósra sütjük az egészet. Míg sül, elkészítjük a salátát.

FRISS, VEGYES MÁJUSI SALÁTA

Hozzávalók:

tetszőlegesen idény zöldségek: fejessaláta, zöldhagyma, hónapos retek, sárgarépa, fokhagyma, kb.

20-25 dkg/fő
1 evőkanál extra szűz olívaolaj vagy tökmagolaj, pirított tört dió vagy lenmag 10 g/fő
Elkészítés:

A zöldségeket alaposan megmossuk, megtisztítjuk és sszedaraboljuk-felszeljük tetszőleges méretre és

formára. Én szeretem apróbra, akár le is reszelem, hogy gyermekem is megegye. Meglocsoljuk az

olajjal és megszórjuk a dióval, lenmaggal.

Végül „Okostányér” módra tálaljuk.

PIKÁNS SALÁTAMIX

Hozzávalók 2 főre:

15 dkg konyhakész zöldspárga

1 levélnyél szárzeller

5 dkg fejessaláta

3-3 dkg retek és sárgarépa

3-3 dkg zöldhagymaszár és sonkahagyma

10 dkg alma

4-5 szál petrezselyemzöld

2 teáskanál extraszűz olívaolaj csilivel

1-1 csipet szárított rozmaring és bazsalikom

1 csipet só

1-2 dkg vaj vagy 1evőkanál olaj

2-3 dkg napraforgó-, szezám-, fenyőmag, mandula

Elkészítés:



Az olajat ízesítjük a szárított fűszerekkel és állni hagyjuk, ezt előnyös előre elkészíteni, hogy

összeérjenek az ízek. Csinálhatunk többet is, eláll sokáig, lásd feljebb a fűszerolajoknál. A zöldségeket

megmossuk, tisztítjuk. A zöldspárga szárát alul picit meghajlítjuk és ahol törik, azt levágjuk, de ne

bobjuk el, mert kis hámozással, burgonyával, cukkinivel finom krémlevest készíthetünk belőle. A

sípok végét levágjuk, a többit kb. 2 cm-es darabokra vágjuk. A szárzellert is felszeleteljük kb. 1-2

cm-es darabokra. A hagymákat is szeleteljük, a répát, salátát és a retket csíkozzuk, a céklát és az

almát felkockázzuk, a petr.zöldet aprítjuk. A spárgát kb. 5 perc alatt megpároljuk a vajon pici vízzel,

pici sóval, majd kiszedjük. A serpenyőben visszamaradt folyadékban kb. 15 perc alatt megpároljuk a

céklát, az utolsó 3 percben a spárgacsúcsokat is hozzáadjuk párolódni. A magvakat száraz

serpenyőben picit megpirítjuk. A végén az összetevőket egy tálba tesszük, meglocsoljuk a fűszeres

olajjal és jól átforgatjuk. Jót tesz neki, ha pár órára félre tesszük, hogy összeérjenek az ízek.

Fogyasztható önmagában is, vagy kiegészíthetjük zsírszegény sajttal, joghurttal, teljeskiőrlésű
péksüteménnyel, Korpovit keksszel.


