
KÍNAI ROPOGÓS ZELLERSALÁTA Nosalty nyomán
Hozzávalók 4 főre:
1 csomag halványító zeller
2 ek rizsecet vagy fehérborecet
2 ek szezámolaj
3 ek szójaszósz
chili ízlés szerint (vagy chiliolaj)
1.5 teáskanál cukor, vagy édesítő
1 csokor koriander, én kihagytam
4 ek szezámmag
Elkészítés
A zellert 1 centis csíkokra feldaraboljuk, majd forrásban lévő, sós vízbe tesszük két percre. 
Ezután leszűrjük, és hideg vízbe tesszük, hogy megállítsuk a főzési folyamatot. Így marad 
igazán ropogós!
Közben elkészítjük hozzá az öntetet. Ehhez a rizsecetet, a szezámolajat, a szójaszószt és a 
cukrot addig kavarjuk, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik benne. Hozzáadjuk a chilit, majd 
alaposan összeforgatjuk a zellerrel. Jót tesz neki, ha néhány órát, vagy egy éjszakát állni 
hagyjuk, hogy magába szívja az ízeket. Tálalás előtt a szezámmagot egy száraz 
serpenyőben átpirítjuk, és megszórjuk vele, valamint aprított korianderrel a zellersalátát.
WALDORF SALÁTA variáció
A klasszikus változat almát, szárzellert és majonézt tartalmaz, a dió később integrálódott a 
receptbe. Azóta számos változata létezik, a dió helyett más olajos magot használnak, állandó
összetevő a szőlő, létezik cseresznyés, grapefruitos változat, adnak hozzá aszalt 
gyümölcsöket, majonéz helyett tejszínt, joghurtot tesznek rá és így tovább.
Hozzávalók:
2 db angol zeller szár
2 alma (zöld és piros)
1 dl majonéz + 1 teáskanál tejföl vagy joghurt
2 evőkanál citromlé
(200 g szőlő-nem tettem bele)
100 g dióbél
só és őrölt bors
Elkészítés
Az almákat mossuk, kicsumázzuk, hámozni nem szükséges, csak ha sérült, és 1x1 cm-es 
kockákra vágjuk. Beletesszük egy tálba, a citromlével meglocsoljuk. A zellerszárakat 
hosszában félcentis csíkokra vágjuk, majd félcentisre felkockázzuk, hozzáadjuk az almához. 
A diógerezdeket kézzel durvára tördeljük, a salátába szórjuk. Előtte picit megpiríthatjuk, 
ízletesebb lesz. A majonézt 1 teáskanál tejföllel lágyítjuk, rákanalazzuk a salátára és 
óvatosan összeforgatjuk. Épp csak halványan legyen majonézes, nem szokás sokat 
hozzáadni. Ha kell, sózzuk, borsozzuk. Kalóriát spórolhatunk, ha light majonézt választunk, 
vagy akár teljesen lecseréljük házi hamis majonézre, ami joghurt alapú.


