
TEPSIS ZÖLDSÉGES BURGONYA HÚSGOLYÓKKAL

Hozzávalók 4-5 főre:

500 g darált zsírszegény hús amelyet sózunk, borsozunk,

60-70 dkg burgonya,

20-25 dkg répa,

20-25 dkg káposzta

1 db nagyobb hagyma,

3 gerezd fokhagyma,

2 db tojás,

3 evőkanál zabpehely,

1 kiskanál kurkuma,

2 kiskanál mustár,

só, bors ízlés szerint,

egy kisebb köteg zöld kapor, vagy pesztó

olaj a tepsi kikenéséhez

választható opció: 200-300 g koktélparadicsom,

Tetszőleges idényzöldség-saláta

Elkészítés:

Dinszteljük meg kevés olajban a kockára vágott hagymát, a zúzott fokhagymát, a lereszelt répát,

káposztát és a kurkumát, majd hagyjuk kihűlni a megdinsztelt zöldségeket. A burgonyát tisztítsuk meg

és reszeljük le.

Majd keverjük össze a mustárral, a tojással, a zabpehellyel, sózzuk, borsozzuk és tegyük bele az

apróra vágott zöld kaprot (pesztót) is. A burgonyás alapba tegyük bele a megdinsztelt zöldségeket és

kavarjuk jól össze.

A darált húst fűszerezzük és nedves kézzel formázzunk fasírt golyókat belőle.

Egy mélyebb tepsit kenjünk ki olajjal majd tegyük bele a burgonyás alapot szép egyenletesen

elsimítva.

Nyomkodjuk meg a tetejét és helyezzük rá a fasírtot (és a koktél paradicsomot).

Tegyük előmelegített sütőbe és 180 fokon süssük addig, ameddig a hozzávalók megpuhulnak és a

teteje szépen megpirul (kb.35-40 perc), ha elkészült melegen tálaljuk. (Forrás: ketkes.com)

SPENÓTOS-RICOTTÁS CANELLONI

A canelloni Piemontból származó, szintén olasz pasta: igen nagy átmérőjű, hengeres csőtészta.

Nevét valószínűleg a piemonti Canelli városról kapta, de Canelli a neve egy aromás muskotályos

pezsgőnek is, ami e tájékról származik. Készítése: a lisztet összekeverik a tojással és vízzel, majd

pihentetik. Késfok vastagságúra nyújtják és 10 X 10 cm-es négyzetekre vágják, majd két ellentétes

élét óvatosan összeillesztik és hengert formáznak belőle. Alakjának köszönhetően kitűnően tölthető
tésztaféle. A hengerek betöltése után általában valamilyen mártással leöntve, sütőben sütik készre.

Hozzávalók 4 adaghoz

http://ketkes.com/


A cannellonihoz:

25 dkg tehéntúró vagy ricotta, de juhtúró, cottage cheese is lehet

45 dkg spenót (mirelit is lehet)

200 g cannelloni

2 db tojás-el is hagyható

3 gerezd fokhagyma

só ízlés szerint

1 ek vaj vagy olaj (a tepsi kikenéséhez)

A paradicsomszószhoz és a tetejére:

500 g konzerv paradicsom vagy 600 g friss paradicsom, bazsalikom, só, pici cukor vagy édesítő ízlés

szerint

Elkészítés:

Egy teflonserpenyőben felforrósítsunk 2 evőkanál olajat, megdinszteljük rajta a fokhagymát, majd

hozzákeverjük a spenótot, és kb. fél percig együtt pároljuk őket. Utána lehúzzuk a tűzről, az egészet

egy tálba tesszük, és összedolgozzuk a ricottával, valamint a tojásokkal. Picit sózzuk.

A spenótos-túrós masszát a canneloni tésztákba töltjük.

Kivajazott tepsibe rakjuk őket és aláöntünk egy pici sós vizet.

Friss paradicsom esetén feldaraboljuk a paradicsomot, bele egy lábasba, pici víz és só, és hagyjuk had

főjön. Kb. negyed óra alatt szépen szétfő, levet ereszt, és jöhet a turmixolás. Nincs szűrés,

passzírozás. Csak egyszerűen jól összeturmixoljuk. Ezután a paradicsomszószt ízesítjük (só,

bazsalikom, cukor), majd befedjük vele a csövecskéket.

30 percig sütjük 170 C fokon.


