
A Mi lecsóreceptünk:

Hozzávalók 4 adaghoz

0,75 kg paprika

25 dkg paradicsom

1 fej nagyobb vöröshagyma

20 dkg virsli

5 db tojás

ízlés szerint őrölt pirospaprika

ízlés szerint só

ízlés szerint majoránna

ízlés szerint oregánó

ízlés szerint bazsalikom

ízlés szerint kakukkfű

Elkészítés:

A paprikát és a paradicsomot megmossuk és kockákra vágjuk.

A vöröshagymát felszeleteljük és kevés olajon megdinszteljük.

Hozzáadjuk a pirospaprikát és a felszeletelt paprikát, majd 5 perc múlva a paradicsomot is,

fűszerezzük és kevés vízzel pároljuk.

Eközben felszeleteljük a virslit, a tojásokat megmossuk, feltörjük, és villával felverjük.

Amikor puhára főtt a paprika hozzáadjuk a virslit, majd ha ismét felforrt, a tojást is ráöntjük,

kevergetjük pár percig és kész is! Én szeretem, ha a paprika kicsit még roppanós, így vitamin és

rosttartalma is magasabb marad.

Komplett étkezésként kínálhatjuk kenyérrel, rizzsel, kuszkusszal, gerslivel, durumtésztával, így talán

gyermekeink is szívesebben fogyasztják.

Ha gyermekeink mégsem lelkesednek a darabos lecsóért, nyugodtan pürésítsük.

Krémesebb állagot kapunk, illetve változatosabbá tehető cukkinivel, így a kisebbek is nyugodtan

megehetik. Vagy akiknek emésztőszervi problémájuk van.

MEGGYES-MÁKOS MUFFIN

Hozzávalók /  24 darabhoz

● 20 dkg graham-liszt (teljeskiőrlésű tönkölybúzaliszt)

● 10 dkg zabpehely

● 25 dkg mák (darált)

● 175 g tejföl vagy 150 g natúr joghurt 20-25 g olívaolajjal

● 1 tk szódabikarbóna

● 20 dkg meggy

● 2 db tojás

● 3 dl tej vagy növényi tejital

https://www.nosalty.hu/alapanyag/graham-liszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zabpehely
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mak
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tejfol
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szodabikarbona
https://www.nosalty.hu/alapanyag/meggy
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tej


● 1 teáskanál édesítőszer (folyékony, ízlés szerint)

Elkészítés:

1. Összekeverjük a száraz hozzávalókat: liszt, zabpehely, szódabikarbóna, mák.

2. Összekeverjük a nedves hozzávalókat: a tojás a folyékony édesítővel, majd a tejföl és a

tej.

3. A tojásos masszához lassan hozzákeverjük a lisztes keveréket, szép sima állagú legyen.

4. Hozzákeverjük a meggyet, és a kapott masszát muffin formába kanalazzuk.

5. 180 fokra előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt készre sütjük.(tűpróba!)

Én feleztem a mennyiségeket. Tejfölöm nem volt otthon, így natúr joghurtot használtam, melynek

zsírtartalmát olívaolajjal emeltem meg, ezáltal a süti értékes esszenciális zsírsavtartalma tovább nőtt.

1 db energia-, és tápanyagtartalma:

125 Kcal, 4,6 g fehérje, 6,5 g zsír, 9 g szénhidrát, 3,7 g rost – EZ NEM OLYAN KEVÉS!

Tehát csak óvatosan a fogyasztásával -fincsi lett nagyon-, mert hiába egészséges, a mérték

az érték!

https://www.nosalty.hu/alapanyag/edesitoszer

