
ZABPELYHES TÖLTÖTT CSIRKE

Hozzávalók 1 főre:

1 db csirkecomb bőrrel, ha nem szereti a bőrét, az sem baj

8 g zabpehely

10 g sárgarépa

5 g vöröshagyma

3 g lenmagpehely

1/3 tojás, de el is hagyható

petrezselyemzöld

pici só

Elkészítés:

A zabpelyhet pici vízzel meglocsoljuk, de ne lepje el, és félretesszük kb. 10 percre. Addig a
zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk és lereszeljük, a petrezselyemzöldet felaprítjuk. A
csirkecombot kifilézzük, és a csontból finom levest készíthetünk. A tojást is megmossuk
langyos, mosószeres vízzel. A csirkecombot picit besózzuk, majd egy fedős jénai edénybe
rakjuk. A töltelék hozzávalóit jól összedolgozzuk és a csirke bőre alá töltjük. Ha nincs bőr,
akkor tegyük rá vagy mellé-köré. A fedővel együtt 180 fokon fél órát sütjük, majd levesszük a
fedőt és 200 fokon sütjük még kb. 10-15 percig, amíg szép pirosra sül.

SÜTŐBEN SÜLT ÉDES ÉS HAGYOMÁNYOS BURGONYA, KARFIOLLAL

Hozzávalók 2 főre:
1 kis fej karfiol
20 dkg édesburgonya
10 dkg burgonya
2 gerezd fokhagyma
1-2 dkg vaj
pici só
Elkészítés:

A zöldségféléket alaposan megmossuk. Ha a karfiolnak van levele, a szélső, kevésbé szép
leveleket vágjuk le és tegyük félre későbbre, egy levesbe nagyon jó lesz ízesítőnek. A
burgonyákat vágjuk közepes darabokra. A belső levélkékkel együtt főzzük a karfiolt enyhén
sós vízben, forrástól számítva kb. 10 percig. A megmaradt főzővizet szintén felhasználhatjuk
leves készítéséhez, tészta vagy burgonya, rizs főzéséhez. A sütőt melegítsük elő 200 fokra.
A fokhagymát vágjuk szeletekre és dugdozzuk bele a karfiol rózsái közé, épp úgy, mint a pici
vajat, de azt rá is kenhetjük. Ezután a zöldségféléket tegyük egy szilikonlappal leterített
sütőlapra, és süssük őket kb. 30 percig, míg szépen pirulni kezdenek. Sütés után a
burgonyákat enyhén sózhatjuk.

TÁLALÁS

A töltött csirke kerül a tányér jobb felső negyedére, a burgonyák a tányér jobb alsó
negyedére, a karfiol a tányér bal felére. Persze ez így oda még kevés, ezért egészítsük ki
friss, szezonális csalamádéval, amit most fejeskáposztából, sárgarépából, hagymából, kis
paradicsomból és paprikából készítettem, fűszeres házi ecetes, picit édes-sós lével.



DESSZERT- CSÜMÖLCSSALÁTA

1 kis db őszibarack
1 szem szilva
5-6 szem szőlő
Elkészítés

Mossuk meg alaposan a gyümölcsöket, magozzuk ki és daraboljuk fel tetszőlegesen őket.


