
ROPPANÓS, FŐTT SPÁRGA

A tisztítás követően az egészben hagyott spárgákat tegyük forrásban levő vízbe, és
főzzük, amíg megpuhulnak, de még roppanósak. Zöld spárgánál ez kb. 5 – 7 perc, fehér
spárgánál kb. 10 perc. Amikor megfelelő állagúra puhult, öntsük le róla a forró vizet, és
engedjünk rá hideg vizet. Így akadályozhatjuk meg, hogy a spárga a hő hatására
túlpuhuljon.

A hideg vizet egy pár másodperc után öntsük le (de ne a lefolyóba, használjuk fel!), majd
tegyük a spárgát egy nagy tálra. Ízlés szerint sózzuk, vagy szórjuk meg egy kevés
reszelt parmezánnal. Fokhagymás natúr joghurttal meglocsolva is nagyon finom. Én
hollandi mártással tálaltam.

HOLLANDI MÁRTÁS KÖNNYEBBEN

Hozzávalók:

2 tojássárgája (szobahőmérsékletű legyen)

75 g vaj

1/2 tk. mustár (dijoni és szobahőmérsékletű)

10 ml citromlé (kb. 2 tk., szintén szobahőmérsékletű)

1/2 tk. só

Elkészítés

A könnyebben kifejezés az elkészítésre vonatkozik és nem az összetételére. A hollandi
mártás elkészítéséhez egy turmixgépbe vagy botmixer edénybe tegyük bele a
tojássárgáját, a citromlét, a mustárt és a sót. Keverjük a legnagyobb fokozaton 2-3
percig, amíg a hozzávalók teljesen elkeverednek, és kissé felhabosodik a keverék.
Közben olvasszuk fel a vajat egy edényben. Fontos, hogy a vaj ne égjen meg, de legyen
meleg. A turmixgépet vagy botmixert a legmagasabb fordulaton forgatva, vékony
sugárban öntsük bele az olvasztott vajat.

Nagyon figyeljünk arra, hogy ami vajat beleöntünk, az teljesen elkeveredjen. Miközben
keverjük a mártást, nagyjából a vaj felénél elkezd egyre világosabb és sűrűbb lenni. Ha
ezt látjuk, akkor mindent jól csináltáltunk! A hollandi mártás elkészült. Karakteréből
adódóan ezt a szószt melegen tálalják, folyós állapotban. Használjuk fel azonnal, vagy
hűtőben tárolva, gőzfürdőben melegítsük fel közvetlenül tálalás előtt. /
https://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/hollandi-martas/

OMLETT SPÁRGÁVAL

Hozzávalók 4 főre:

1 csomag zöld spárga

8 tojás

1 kis fej vöröshagyma apróra vágva

3 ek olaj

só, bors, friss zöldfűszer ízlés szerint

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frantotthuswokban.bmintbalazs.com%2Fhollandi-martas%2F%3Ffbclid%3DIwAR1MPWc9m5lBPm6GpBMOR1479jOtuTq0s2IKYt56qnAPDQ2Ds0Z-fNGwXi4&h=AT01xX0BWIKxlrxMGm6t1faX1hzYQnsbKd-Mgt-otETcD6HsztRUQRmxugGMJ9KyG2TPokREiGMSIZnIm1K1oOi3VHsew9cCrA-hDmzEsHzeLBnJ9qI01BG0U4XwdgZB8BU9ZHwTvotoQKHIbk5h&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1PmyAttMMB36JXHBDeJNYzWFyEua6PFjfP0kIvbQ-TrpqWd2c53OKdVODhasSWYAxxiWE_Cetdr0re56YO5JXOXp0CM5J1ZNhpPF-lQ1PWD6KqCD8GFt5F_wBdckh5agFMPkeiS4ZAceoW_bIcFdF9xA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frantotthuswokban.bmintbalazs.com%2Fhollandi-martas%2F%3Ffbclid%3DIwAR1MPWc9m5lBPm6GpBMOR1479jOtuTq0s2IKYt56qnAPDQ2Ds0Z-fNGwXi4&h=AT01xX0BWIKxlrxMGm6t1faX1hzYQnsbKd-Mgt-otETcD6HsztRUQRmxugGMJ9KyG2TPokREiGMSIZnIm1K1oOi3VHsew9cCrA-hDmzEsHzeLBnJ9qI01BG0U4XwdgZB8BU9ZHwTvotoQKHIbk5h&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1PmyAttMMB36JXHBDeJNYzWFyEua6PFjfP0kIvbQ-TrpqWd2c53OKdVODhasSWYAxxiWE_Cetdr0re56YO5JXOXp0CM5J1ZNhpPF-lQ1PWD6KqCD8GFt5F_wBdckh5agFMPkeiS4ZAceoW_bIcFdF9xA


Elkészítés

A spárgákat mossuk meg, majd vágjuk kb. 3 cm-es darabokra. Forró serpenyőben,
olajon, kevergetés mellett dinszteljük meg a vöröshagymát, adjuk hozzá a spárgát,
pirítsuk, míg megpuhul. Mikor a spárga már puha (nem kell túl puhára sütni, jó, ha van
egy kis roppanóssága), vegyük ki a felét a serpenyőből, és tegyük félre egy tálra. Öntsük
az előre felvert tojásokat a serpenyőbe, fűszerezzük ízlés szerint, és készítsünk belőle
rántottát vagy omlettet.

Ha kész, a tetejét szórjuk meg a félretett spárgával.


