
ZABGALUSKA

Hozzávalók kb. 2-3 adaghoz:

15 dkg liszt

10 dkg apró zabpehely

2 db tojás

pici só, olívaolaj

Elkészítés:

A hozzávalókból víz hozzáadásával lágy galuskatésztát keverünk, és állni hagyjuk

kb. fél órát. Forrásban lévő vízbe szaggatunk egy kisebb mennyiséget, és amint

feljött a víz tetejére, szűrővel leszedjük, hideg vízzel átöblítjük. Ez kis

mennyiségnél nem fontos, de nagyobb mennyiségnél érdemes, hogy ne legyen

nyálkás, tapadós. Olívaolajjal kikent lábasba tesszük és átkeverjük. Ezt addig

ismételjük, amíg van galuskatésztánk. Pici olajjal közben is megsprézhetjük. Hogy

még értékesebb legyen, tehetünk a tésztába lenmagpelyhet is, mely értékes

omega 3 zsírsavforrás.

SAJTOS-SPENÓTOS TÉSZTA

Hozzávalók 2-3 adaghoz, mert az adag mennyisége függ a nemtől, kortól, fizikai

aktivitástól, tápláltsági állapottól, illetve az étkezéstől (ebéd vagy vacsora):

teljeskiőrlésű durumtészta 15 dkg

paraj 10 dkg, de lehet több is

cukkini 8 dkg, de lehet több is

sajt 12 dkg

tej 2dl

olívaolaj 10 g

margarin vagy vaj 25 g



fokhagyma, só,

Elkészítés:

A spenóthoz a fokhagymát lereszeljük, majd a felolvasztott margarinban 2-3 percig

megfuttatjuk. Hozzáadjuk a spenótot, kis vizet és 8 percig pároljuk. Hozzáadjuk a

lereszelt vagy vékonyra csíkozott cukkinit, sózzuk és további 5 percig együtt

pároljuk. Végül a tejet is hozzáönjük és felforraljuk. Nem szükséges lisztes sűrítés,

mert az al dente-re hagyott tészta fel fogja venni sütés közben. Ha nem szeretjük a

spenótlevelet vagy a zöldségdarabos mártást (inkább gyerekek, tinik), turmixoljuk

picit.

A tésztát takarékos módon készítjük. Egy edényben szárazon, gyakori kevergetés

mellett felmelegítjük a tésztát. A tűzről levéve hozzáadjuk az olajat, átkeverjük,

majd a főzőlapra visszahelyezve felönjük annyi forró vízzel, hogy épp ellepje.

Tészta fajtájától függően kb. 5-8 percig főzzük, néha átkeverjük. Mikor a tészta

középső fehér része eltűnik, rágható, de nem nyers már, kész is van. Ha szükséges

leszűrjük.

Egy jénai tálba öntjük a tésztát, majd a spenótót és a reszelt sajt felét, jól

összeforgatjuk. Tetejét megszórjuk a másik rész sajttal, és 200 fokra előmelegített

sütőben, kb. 5 perc alatt kissé összesütjük, míg a sajt szépen ráolvad.

Ebédre és vacsorára is remek étel, de ne felejtsük, a vacsora mindig az ebéd fele!


