
Sütőben sült, ropogós, fűszeres halfasírt (glutén-, tejtermék- és tojásmentes változat)

Hozzávalók 3-4 adaghoz:

40 dkg fehér húsú hal

1 nagy fej vöröshagyma

2 kis gerezd fokhagyma

1 nagy citrom leve

3 evőkanál olívaolaj

1 kávéskanál csilis olívaolaj

1 evőkanál halszósz vagy tamari szósz (kihagyható)

4 evőkanál chiamag

2 evőkanál barna rizsliszt vagy gluténmentes zabpehely

só, bors, fűszerek ízlés szerint: pirospaprika, szerecsendió, oregánó, petrezselyem

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra.

A halat vágjuk fel kisebb darabokra (ha mirelit, olvasztásnál csöpögtessük ki jól), tegyük be egy

nagyobb aprítógépbe, és „daráljuk” meg. A hagymát pucoljuk meg és vágjuk fel kisebb darabokra,

tisztítsuk meg a fokhagymát is, majd a többi hozzávalóval együtt adjuk a halas masszához, és

pürésítsük addig, hogy egy viszonylag egynemű pépet kapjunk. Lehetnek benne még nagyobb

hagyma- és haldarabok is, de az a jó, ha már viszonylag homogén állagú a massza.

Hagyjuk állni minimum 5 percet.

Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, szilikon lappal. Tiszta kézzel formázzunk kis golyókat a masszából,

ha nedves lenne, nyomjuk ki belőle a vizet. Helyezzük őket a sütőpapírra, és hőlégkeveréssel süssük

aranybarnára (kb. 12-15 perc).

1 adag tápanyagtartalma: 246 Kcal, 19,4 g fehérje, 14 g zsír, 10 g szénhidrát.

Készíthetjük hagyományosan is:

Hozzávalók:

30 dkg sült vagy 40 dkg nyers halfilé

3 evőkanál liszt, vagy vízbe áztatott majd kinyomott teljes kiőrlésű kenyér (5-6 dkg), zsemle (1 db)

1 db tojás

1 db vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 teáskanál citromlé

1 csokor petrezselyem

só, bors

zsemlemorzsa

Elkészítés:

A halat daráljuk le, vagy pépesítsük robotgéppel. Locsoljuk meg kevés citromlével, majd ízlés szerint

fűszerezzük borssal és sóval. Adjuk hozzá a tojást, a lisztet, az aprított petrezselymet, a zúzott

fokhagymát, az aprított vöröshagymát, majd az egészet kézzel gyúrjuk össze. Ha nem akar összeállni,

tegyünk hozzá még egy kevés zsemlemorzsát. Formázzunk a masszából vizes kézzel gombócokat,

forgassuk zsemlemorzsába, majd rakjuk sütőpapírral bélelt tepsibe. Spricceljük meg olajjal. Tegyük

előmelegített sütőbe, és süssük meg 180 fokon 10-15 perc alatt, közben forgassuk át a pogácsákat.

Nagyszerű ebédre és vacsorára is. Tálaljuk „Okostányér” módra rizzsel, bulgurral, kölessel és 15-20

dkg friss vagy párolt zöldséggel, savanyúsággal.


