
ROPPANÓS "KOVÁSZOS" UBORKA KICSIT MÁSKÉPP-FERMENTÁLVA

Hozzávalók:

-friss, legfeljebb 2-3 napja leszedett, lédús, kisebbecske uborkák;

-forralt-visszahűtött vagy szűrt vízből készített sóoldat (2-4%, vagyis 1 liter vízhez 20-40
g jódmentes só - ízlés szerint);

-fűszerek (kapor, fokhagyma, koriander, torma vagy ki amit szeret);

-egy tiszta, jól záródó, csavaros befőttes üveg;

-az üveg alá egy mély tál vagy tálca.

Elkészítés:

Ha nem vagyunk biztosak a szedés idejében, áztassuk be az uborkákat 1 napra vízbe.
Az uborkát jó alaposan mossuk, keféljük le, majd mindkét végét vágjuk le. A
nagyobbakat hosszában keresztbe vágjuk be, és szorosan pakoljuk őket a befőttes
üvegbe. A fűszereket tehetjük az üveg aljára és tetejére is. Öntsük fel csurig az üveget a
sóoldattal és szorosan zárjuk rá a kupakot. Tegyük tálcára, 18-22°C-os hőmérsékletű
helyiségbe (a konyhában tökéletes lesz), nem szabad közvetlen napfényre tenni. Amikor
az uborkák sötétzöld színe egyformán sárgásra változott, illetve a forrás lecsendesedett,
a savanyúság elkészült. Ha nem szeretnénk azonnal felbontani, legalább 2,5 %-os
sóoldattal készítsük, és elkészülés után polcképesen tárolható akár télire is egy
hűvösebb kamrában. Ebben a nagy melegben 2-3 nap alatt elkészül.

Nem baj:

- ha a leve opálos/zavaros,

- ha folyik és közben sziszegő vagy sípoló hangot ad, nem fog felrobbanni,

- ha habos a teteje,

- ha fehér üledék rakódott az üveg aljára vagy a zöldségekre,

- ha "csíp", ha szénsavas. A tányérban kiszellőzik, a hűtőben elmúlik.

A levét nem kell leszűrni. Felbontás után pedig tároljuk a hűtőben.

Mindezek részletes magyarázata, és egyéb praktikák itt olvashatók (a csoporthoz
csatlakozás után): https://www.facebook.com/.../permalink/2326708590982172/,
https://www.facebook.com/groups/1879187349067634/search/?q=kov%C3%A1szos%2
0uborka

Forrás: https://www.facebook.com/photo?fbid=3382608075123474...
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KOVÁSZOS UBORKA KRÉMLEVES

Hozzávalók és elkészítés:

4 behűtött kovászos uborkát, kb. 2-2 dl kókusztejet és uborkalét, 2 gerezd fokhagymát
és egy kisebb marék friss menta levelet leturmixolunk. Tálalásig hűtőbe tesszük.
Levesbetétnek apró kockára vágott uborka, kókuszolajon átfuttatott szeletelt fokhagyma
vagy (szárazon) kókusz chips.

A joghurtos változathoz:

6 db uborka, 2 dl uborkalé, 1 kis doboz natúr joghurt, ízlés szerint fokhagyma (el is
hagyható), petrezselyemzöld, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, bors, feltétnek 6-8 dkg
kenyérből pirított kenyérkocka, melyet pici olívaolajjal megspriccelhetünk.

Elkészítés:

A hűtőből kivett uborkákat a botmixer keverőtáljába karikázzuk, hozzáadjuk az apróra
vágott fűszernövényeket és a fűszereket, s ráöntjük az uborkalevet. Botmixerrel
pürésítjük. Hozzáadjuk a joghurtot, újra keverjük. Aki hígabban szereti, önthet hozzá
kevés tejet.


