
Répatortás palacsinta tortácska

Tojás-, és akár tejmentes verzió

Hozzávalók

A palacsintához:

1 nagy db sárgarépa

1 evőkanál lenmagliszt

3 ek víz

2 ek almaecet

250 ml mandulatej

3 ek nádcukor vagy cukorhelyettesítő, pl. Negyedannyi

140 g finomliszt, de lehet teljeskiőrlésű vagy zabpehelyliszttel vegyesen

1 tk sütőpor

1 csipet szódabikarbóna

1 csipet só

1 teáskanál vanília kivonat

1 marék mazsola

1 marék dió

1 csipet fahéj

1 ízlés szerint szerecsendió

1 csipet szegfűszeg (őrölt)

2 ek napraforgó vagy olíva olaj

A krémhez és a tálaláshoz

250 g mascarpone vagy növényi/vegán habrém

4 ek nádcukor, vagy édesítő, pl. Stevia

0.5 narancsból nyert narancslé (kicsi narancsból)

1 marék dió (én szeletelt mandulával egészítettem ki)

50 g fekete áfonya, én mirelitet használtam, melyet egy szűrőben olvasztottam ki

Elkészítés

A palacsintához

A répát megpucoljuk és egy nagyobb tálba lereszeljük, kicsit félreteszünk a tálaláshoz belőle.

Egy kis tálkában összekeverjük a lenmaglisztet 3 ek vízzel, ez lesz a tojáshelyettesítőnk. Én a

lenmagpelyhet egy aprítóban daráltam apróra. Ha már jó ragacsos, akkor hozzáadjuk a répás

keverékhez.

A répára öntjük a mandulatejet (lehet más magtej is), az almaecetet, a cukrot, a vanília kivonatot, az

aprított diót és mazsolát, és a fűszereket, majd rászitáljuk a sütőporos, szódabikarbónás lisztet, és

gyorsan összekeverjük.

Egy tapadásmentes serpenyőben kisebb adagokban kisütjük.

A krémhez és a tálaláshoz

A vegán krémet vagy a mascarponét édesítjük, közben belecsepegtetjük a narancslevet.

Az elkészült palacsintákat a krémmel és áfonyával rétegezzük, feltornyozzuk. Tetejét is megkenjük

krémmel, pirított, aprított dióval, áfonyával, reszelt répával díszítjük.

Sajnos a mascarpone miatt energiatartalma nagyon magas, ezért csak óvatosan a fogyasztásával!

Light mascarpone-t is lehet már kapni, de használhatunk túrós, pudingos krémet is, így



energiatartalma csökken, fehérjetartalma nő, bár akkor nem lesz tejmentes. Igazából tejmentesre

csak az arra érzékenyeknek kell készíteniük.

Reteklevél leves

Hozzávalók 4 főre:

Hónapos retek   2 db feje, 14-20 zsenge levél

Újhagyma 5 szál (zölddel együtt)

Fokhagyma 2 közepes gerezd

Burgonya 1 pici

vaj vagy olaj 1 ek

zöldség alaplé 1 liter- én sima vizet használtam

tejföl vagy natúr joghurt 1 dl

só, frissen őrölt bors ízlés szerint

füstölt sajt 5 dkg

Elkészítés:

A vajon átfuttatjuk a felkarikázott újhagymát, beletesszük az apróra vágott fokhagymát, majd

rádobjuk a megmosott, és lecsepegtetett retekleveleket (nem kell felvágni, a szára is mehet, ha jó

zsenge). Picit megfonnyasztjuk. Sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük az alaplével. Beletesszük a

felkockázott krumplikat. Kb. 25-30 percig főzzük, majd botmixerrel pürésítjük. Visszatesszük a tűzre

és belekeverjük a joghurtot. Forralunk egyet rajta, majd beleszórjuk a reszelt sajtot és kész is. Mehet

bele betétnek a hajszálvékonyra karikázott retek és az újhagyma zöldje. De akár le is reszelhetjük a

retket és megszórhatjuk vele a levest.

Persze itt még nincs vége, pestót is készítenem kellett, mert imádom!

Hozzávalók:

-1 csokor (3 darab) sörretek levele, vagy két csomó zsenge hónaposreteklevél, vagy ha kevés a

reteklevél, egészítsük ki zöldhagymaszárral-én így tettem

-2 gerezd fokhagyma

- 5-6 dkg dió (nekem 3 dkg darált volt otthon, ezért napraforgómaggal egészítettem ki)

-3-5 dkg reszelt parmezán sajt (vagy egyéb, olcsóbb kemény sajt, én Scamorza sajtot használtam, de

el is hagyható

-1 dl olívaolaj

-kevés citromlé, só, bors

Elkészítés:

A reteklevelet a fokhagymával, az olajjal, a gerezd foghagymával, és a napraforgómaggal

aprítógépben összedolgozom. Ha nincs aprítógépünk, vágjuk össze apróra a levelet és a többi

hozzávalóval együtt botmixerrel vagy mozsárral jól összedolgozzuk, összetörjük. Én ezután kevertem

hozzá a darált diót, amit előtte picit meg is piríthatunk, és a reszelt sajtot, picit sózzuk, borsozzuk.

Nagyszerű kenyérre kenve, de tésztával is szuper étel, és még sorolhatnám.


