
FERMENTÁLT CSALAMÁDÉ

Hozzávalók- 2 db 720 ml üveghez kb. 1,2 kg zöldségféle kell:

Tetszőleges összetételben káposzta, vöröshagyma, paprika, uborka, paradicsom, sárgarépa, illetve az

alap a káposzta legyen. 2 %-os sóoldat, vagy 1 kg zöldséghez 20 g só. Fűszerek: babérlevél, bors,

fokhagyma, koriander, mustármag…

Elkészítés:

A zöldségeket alaposan megmossuk, végeiket levágjuk, meghámozzuk, ha szükséges, kimagozzuk.

Minden zöldségfélét vékonyra szeletelünk, majd egy nagy tálba tesszük és jól összekeverjük. Két féle

módon készíthetjük. Ha sietünk, akkor a fűszereket egy tiszta üveg aljába szórjuk, majd megtöltjük a

zöldségkeverékünkkel az üveg szájáig. Ezután a sóoldattal tele töltjük és lezárjuk. Tálcára helyezzük.

Másik módja a szárazon sózás. Ehhez a zöldségeket a sóval jól összedolgozzuk és addig nyomkodjuk,

míg levet nem enged. Ekkor rakjuk a fűszeres üvegbe, jól lenyomkodjuk és feltöltjük az üveg

pereméig. Lezárjuk. Az üvegeket egy tálcára állítjuk és szobahőmérsékleten 2-3 hétig érleljük. A

kifolyó levet időnként öntsük ki a tálcából. Utána kamrába tesszük fogyasztásig.

LECSÓ TÉLIRE, DUNSZTOLVA

Hozzávalók:

1 kg paprika

2-3 db paradicsom

2-3 db vöröhagyma

pici só és olaj

Elkészítés:

A zöldségeket alaposan megmossuk és felszeleteljük nem túl vékonyra. Én a paprikának a magházát is

felaprítottam, csak a szárát dobtam ki. A hagymát pici olajon kis vízzel együtt elkezdjük dinsztelni, és

pár perc után hozzáadjuk a paprikát. Lefedjük és pároljuk, míg kissé összeesik, kis vizet adhatunk

hozzá. Sózzuk, majd hozzáadjuk a paradicsomot is, és kb. 5 percig rotyogtatjuk. A tartósítószermentes

befőzéshez sterilizált üveg szükséges. Minden befőzésnél a befőttesüvegeket egy alapos mosogatás

után, a sütőben csírátlaníthatjuk úgy, hogy 100-120 fokon 10-15 percet hevítjük őket, ezalatt meg is

száradnak. Vannak egyéb módszerek is: https://lilalicsi.hu/alap.../befottes-uvegek-fertotlenitese/. A

lecsót az előkészített üvegbe kanalazzuk és azonnal fejjel lefelé fordítjuk, hogy a levegőt és a kupakot

is csírátlanítsa a forró lekvár. Hagyjuk 5 percet állni így az üvegeket, majd pakoljuk egy pléddel bélelt

kosárba. Ahogy szép lassan hűl, a kupakot beszívja a vákuum. Amíg a vákuumhatás tart nem kell

aggódnunk, hogy megromlott -e a lecsónk. A lényeg, hogy steril üveget használjunk és forrón tegyük

bele a lecsót.

https://lilalicsi.hu/alap.../befottes-uvegek-fertotlenitese/

