
TOJÁSOS NOKEDLI SALÁTÁVAL

Hozzávalók kb. 2-3 adag nokedlihez:

15 dkg liszt

10 dkg apró zabpehely

2 db tojás

pici só, olívaolaj

1,5-2 dl víz

Elkészítés:

A hozzávalókból víz hozzáadásával lágy galuskatésztát keverünk, és állni hagyjuk kb. fél órát.

Forrásban lévő vízbe szaggatunk egy kisebb mennyiséget, és amint feljött a víz tetejére, szűrővel

leszedjük, hideg vízzel átöblítjük. Ez kis mennyiségnél nem fontos, de nagyobb mennyiségnél

érdemes, hogy ne legyen nyálkás, tapadós. Olívaolajjal kikent lábasba tesszük és átkeverjük. Ezt addig

ismételjük, amíg van galuskatésztánk. Pici olajjal közben is megsprézhetjük.

Általánosságban elmondható, hogy 100 g nokedli tápértéke:

Energia: 160 Kcal

Fehérje: 4.69 g

Szénhidrát: 30 g

Zsír: 2.19

A szórás abból adódik, hogy ki mennyi tojással, mennyi vízzel, milyen sűrűségűre készíti. A nokedli is

dagad főzés közben. Készíthetjük különböző lisztekből is (pl. rozs, durum, tönkölybúza, rizs), érdemes

teljeskiőrlésű lisztet is keverni a tésztához. Megbolondíthatjuk kicsit, ha tésztájába teszünk snidlinget,

fokhagymát, spenótot apróra vágva, vagy lenmagpelyhet, őrölt magvakat. A liszt egy részét túróra is

cserélhetjük, így szénhidráttartalma csökken, fehérjetartalma nőni fog.

További nokedlifőzési praktikákat itt olvashatnak:

https://www.mindmegette.hu/igy-lesz-tokeletes-a-galuska-koret-foetel-tojasos-nokedli-52391/

Jöhet a tojás!

A tojás fontos D-vitamin-forrás, ásványi anyagokban gazdag. Szénhidráttartalma elhanyagolható, így

fogyókúrában előszeretettel alkalmazzák. Koleszterintartalma viszonylag magas, ez azonban nem ok,

hogy ne kapja meg a superfood címkét. Önmagában a tojás nem tehető felelőssé a társadalmunkra

oly jellemző koleszterin, valamint szív- és érrendszeri problémákért. /Részlet Szabó Adrienn Magyar

superfood című könyvéből. A könyvben egyébként sok színes, változatos receptet találnak a

különböző salátákból is!/

Hozzávalók:

1-2 db tojás adagonként, pici só, pici olaj

Elkészítés: Egy laza rántottát készítünk. Felverjük a tojást, sózzuk, majd egy serpenyőben pici olajon

vagy akár olaj nélkül, pár perc alatt készre sütjük, miközben a fakanállal picire daraboljuk.

Ezután a nokedlit beleforgatjuk a tojásba, átkeverjük.

A SALÁTA

Hozzávalók:

https://www.mindmegette.hu/igy-lesz-tokeletes-a-galuska-koret-foetel-tojasos-nokedli-52391/


1 fej saláta

A salátaléhez víz, só, pici cukor vagy méz vagy édesítő, almaecet, zöldhagymaszár.

Elkészítés: A hagymaszárat felkarikázzuk, a többi összetevőt összekeverjük, hogy egy pikáns,

savanykás-sós-édes ízvilágot kapjunk. Végül a hagymát is belerakjuk. Ebbe a lébe forgatjuk bele a jól

megmosott és lecsepegtetett salátaleveleket.


