TELJES ÉRTÉKŰ NÖVÉNYI

Karácsonyi
menü
Länger Jelena és Juhász Zsuzsa

Sütőtökös smoothie

Recept és fotó: Länger Jelena

Karácsonyi hangulatban már reggel...

Hozzávalók (4 pohár):
sült sütőtök húsa héjából
kikaparva, kb. 200 g
1 banán
mézeskalács fűszer
1 marék fagyasztott bogyós
gyümölcs
növényi tej (szója, mandula v.
zab, cukrozatlan)

Elkészítés:
Minden összetevőt tegyünk a
turmixgépbe, és turmixoljuk össze.
Tehetünk bele még 2 evőkanál tört
lenmagot is (még turmixolás előtt), hogy
kipipálhassuk a napi lenmagbevitelt.
A fűszerektől finom, karácsonyi
aromája lesz, a sütőtöktől pedig olyan
kényelmesen laktató.

Édesburgonya-krémleves
Kókuszos és lime-os luxus

Hozzávalók :
250 g répa, kis kockákra vágva
250 g zeller, kis kockákra vágva
250 g hagyma, kis kockákra vágva
750 g édesburgonya, kis kockákra vágva (alapos
mosás után érdemes a héját rajta hagyni)
800 ml főzéshez való kókusztej
kb. 1 ½ liter víz (vagy zöldségalaplé)
kevés só és őrölt feketebors, ízlés szerint
1 nagyobb lime leve
tálaláshoz pirított magvak, friss zöldfűszer, cayenne
bors vagy reszelt lime-héj

Recept és fotó: Länger Jelena

Elkészítés:
Állítsunk a tűzhelyre egy nagy levesesfazekat, és melegítsük elő közép-magas hőmérsékleten. Amikor már felmelegedett, tegyük bele a répát, zellert és
hagymát egy kevés (néhány evőkanálnyi) vízzel, és „izzasszuk” meg a zöldségeket, azaz időként megkevergetve pároljuk őket kb. 5-10 percig, ügyelve arra,
hogy ne barnuljanak nagyon és ne égjenek le (ezt úgy érhetjük el, hogy ha elfogy alóluk a víz, mindig pótoljuk, néhány evőkanalanként). Közben egy kevés sót
is tehetünk rájuk, mert ez elősegíti, hogy kiengedjék saját levüket.
Adjuk hozzá a kis kockákra vágott édesburgonyát és a folyadékokat (kókusztej + víz vagy zöldségalaplé). Főzzük addig, amíg az édesburgonya egészen
megpuhul. Ezután egy kézi botmixerrel turmixoljuk a levest, amíg teljesen krémes-selymes állagot nem kapunk. Főzzük tovább néhány percig közepes
lángon, közben adjuk hozzá a borsot, és a lime-levet. Kóstoljuk meg, és adjunk hozzá még sót, borsot, lime-levet, ha kevésnek érezzük.
Végül tálaljuk a levest. Érdemes hozzá pirított magvakat (pl. szezám-, napraforgó- vagy fenyőmagot, esetleg pirított szeletelt mandulát) kínálni. Ha tányérban
tálaljuk, egyből meg is díszíthetjük a pirított magvakkal, zöldfűszerekkel (pl. koriander, petrezselyem, menta vagy citromfű remekül illik hozzá), esetleg egy
kis rózsa- vagy cayenne-borssal, vagy éppen reszelt citrom és lime-héjjal (de ezt csak bio citrom vagy lime esetén javaslom).

Ukrán vinyigrét

Egy saláta, ami napról-napra
egyre jobb lesz

Hozzávalók:
2 közepes cékla
2 közepes répa
5 közepes burgonya (lehetőség szerint
sárga, salátának való)
1 nagyobb fej hagyma
3-4 db közepes kovászos uborka
savanyú káposzta (súlyra ugyanannyi, mint
a cékla)
1 konzerv (kb. 250 g) zsenge zöldborsó
(helyettesíthető apró fehérbabbal is)
pici só

Recept és fotó: Länger Jelena

Elkészítés:
A céklát és a répát megmossuk (pucolás nélkül) és sütőben egyben megsütjük. A nagyobb cékláknak kell általában 1 óra. A répának 30-40 perc elég szokott
lenni, ezért lehet, hogy előbb ki kell venni a sütőből, mint a céklát. Amikor megsültek, kitesszük őket egy tányérra, hogy kissé kihűljenek. Eközben a burgonyát
héjában megfőzzük, majd a vízből kivéve félretesszük kihűlni.
Amíg a zöldségeink hűlnek, összevágjuk a többi hozzávalót. Fontos, hogy minél kisebb kockákra (maximum 1 cm-es darabokra, vagy akár kicsit kisebbre)
vágjunk mindent, mert így gyorsabban és jobban összeérnek majd az ízek, és sokkal finomabb lesz a végeredmény. Vágjuk tehát apró kockákra a hagymát és
a kovászos uborkát. A káposztát érdemes egy kicsit átmosni és kinyomkodni, majd viszonylag apróra vágni. A zöldborsót szűrjük le és mossuk át.
Amikor a cékla, a répa és a burgonya kezelhető hőmérsékletűre hűlt, húzzuk le a héjukat, és vágjuk ezeket is kis kockákra. Végül mindent keverjünk össze.
Közben ízesíthetjük a salátánkat egy pici sóval. Az eredeti ukrán recept szerint olajat is szoktak tenni erre a salátára, vagy klasszikus vinaigrette mártást. Ezt
mi ki szoktuk hagyni, nekünk enélkül is nagyon ízlik.
Az összekevert salátát érdemes néhány órára, ideálisan akár egy egész éjszakára vagy egy napra a hűtőbe tenni. Ez is olyan étel, amiben az ízek idővel
összeérnek és intenzívebbek lesznek, így napról-napra finomabb, és akár 5 napig is eláll.

Töltött kápozsta

Recept és fotó: Juhász Zsuzsa

Icu mama híres töltött
káposztája csak növényekből

Hozzávalók:
2 nagy fej hagyma
12 csapott ek. kerekszemű barnarizs
½ kg darált csiperkegomba
3 gerezd fokhagyma
bors, só, pirospaprika, babérlevél, kapor
3 ek. vöröslencse
200 ml passzírozott paradicsom
½ kg vagdalt savanyú káposzta
12 káposztalevelél (vagy savanyú, vagy
édes forrázott)

Elkészítés:
Az összevágott hagymát és fokhagymát vízen kis sóval megpároljuk, majd borssal, pirospaprikával és kaporral ízesítjük, végül beletesszük az aprítóban
ledarált vagy lereszelt gombát, és az egészet összepároljuk. Belekeverjük nyersen a rizst és a vöröslencsét, és így tekerjük szorosan a káposztalevelekbe. Így,
mire megfő, a töltelék beleszorul a káposztába, és szépen egyben marad. Ebből a mennyiségből kb. 12-15 töltelék jön ki.
A fazék aljára egy kis vagdalt káposztát, vagy az apróbb, belső káposztaleveleket terítjük, és szorosan rárakosgatjuk a töltött káposztákat. A rétegek közé
vagdalt káposztát, pirospaprikát, babérlevelet, esetleg néhány fokhagymagerezdet teszünk. Forró vízzel felengedjük, hogy ellepje, és elkezdjük közepes lángon
főzni. Ha felforrt, a tetejére passzírozott paradicsomot vagy házilag eltett paradicsomlevet öntünk. Kis lángon, fedő alatt másfél órán át rotyogtatjuk. Érdemes
a főzés végén egy káposztát szétbontani, és ellenőrizni, hogy megpuhult-e a rizs.
Házilag készült kesutejföllel tálalhatjuk: 10 dkg beáztatott kesut kevés vízzel összeturmixolunk, pici sóval, citromlével (ezen felül ízlés szerint borssal,
fokhagymaporral) ízesítjük.

Stroganoff

Bélszín helyett laskából

Hozzávalók:
½ kg laska gomba, kézzel egészen vékony
csíkokra tépkedve
2 evőkanál tamari v. szójaszósz
½ szár póréhagyma, vékony karikákra
szeletelve
1 kisebb salátacukkini, vékony félkarikákra
szeletelve
1 gerezd fokhagyma
2-3 közepes kovászos uborka, vékony
csíkokra vágva
100 g kesudió
½ liter cukrozatlan szójatej
1 tk. fokhagymapor
1 csipet só
½ citrom leve
1-2 evőkanál mustár (ízlés szerint)

Recept és fotó: Länger Jelena

Elkészítés:
A laska gombát tépjük kézzel egészen vékony csíkokra. Egy nagy, lapos edényben kezdjük el a gombát pirítani (közép-magas hőmérsékleten). Löttyintsük rá a
tamarit, kissé keverjük át, majd tegyünk rá egy picivel kisebb átmérőjű edényt, amivel jól le tudjuk nyomni a gombát, és (persze odafigyelve, néha ellenőrizve)
10-15 percig hagyjuk a laskát jól megpirulni. Egyszer-kétszer meg is lehet keverni, de mindig tegyük vissza rá nehezéknek a felső edényt.
Eközben készítsük el a kesubesamellt: egy nagy teljesítményű turmixgépben keverjük simára a kesudiót (érdemes lehet 2-3 órával korábban beáztatni, hogy
egészen puha legyen), a szójatejet, a fokhagymaport, a sót és a citromot.
Egy másik lábasban pirítsuk meg a póréhagymát (sokkal gyorsabban pirul, mint a vöröshagyma) 2-3 perc alatt. Az utolsó percben adjuk hozzá az összetört
fokhagymát. Ha úgy érezzük, hogy elkezd leégni, egy evőkanálnyi vízzel öntsük fel. Dobjuk rá a cukkinit és a vékony csíkokra vágott kovászos uborkát, és
amint átmelegedett és kissé megpuhult, öntsük fel a kesu-besamellel, valamint adjuk hozzá a mustárt. Kavargassuk addig, amíg az egész szépen
összemelegszik és egy kicsit besűrűsödik. Végül keverjük hozzá a pirított laskát. Ízlés szerint egy kis borssal, fehérborssal, még egy kevés mustárral vagy
citromlével ízesíthetjük. Tálaljuk barna rizzsel.

Sütőtökös keksz

Fahéj és gyömbérillat terjeng

Recept és fotó: Länger Jelena

Hozzávalók:
½ bögre almaszósz
3 ek. mogyoróvaj
½ bögre nyers barna nádcukor
1 bögre datolyacukor (szárított, őrölt
datolya, pl. bijo.hu-n kapható)
1 ¼ bögre sütőtökpüré
2 ½ bögre teljes kiőrlésű liszt (én
hajdina- és kukoricalisztet használtam)
½ tk. őrölt vanília
1 tk. sütőpor
1 tk. szódabikarbóna
1 ek. fahéj
2 tk. őrölt gyömbér

Elkészítés:
A sütőt melegítsük elő (légkeveréses programon 160 fokra, alsó-felső sütésnél 180 fokra).
Az almaszószt és a mogyoróvajat egy kis edényben folyamatos kevergetés közben
melegítsük össze. Ezzel váltjuk ki a margarint. Utána ezt a keveréket tegyük ki egy tálba,
adjuk hozzá a nádcukrot és a datolyacukrot, és egy fakanállal nagyon alaposan keverjük el.
Utána hozzákeverjük a sütőtökpürét (ezt az előző nap sült sütőtök húsának néhány
evőkanálnyi vízzel való összeturmixolásával szoktam előállítani) és az őrölt vaníliát. Ezután
tegyük bele a lisztet, a sütőport a szódabikarbónát, a fahéjat és a gyömbért, és addig
keverjük, amíg egy viszonylag sűrű, de azért még nedves állagú tésztát kapunk.
Egy fagylaltadagoló kanállal kimérjük a tésztát, amit csinos, kövérkés kekszekké formálva
egy szilikon alátéttel kibélelt tepsire rendezünk. Nem terülnek el nagyon sütés közben. Kb.
14-15 percig süssük őket, majd néhány percnyi pihentetés után tegyük át őket egy rácsra,
hogy egyenletesen kihűljön az aljuk is.

INSPIRÁCIÓ MINDEN NAPRA
Rendezvényeinkkel és képzéseinkkel kapcsolatos
információkért kövesd Facebook oldalunkat:
facebook.com/longevityproject.org

Egészséges, gyors és egyszerű ételinspirációkért
kövess minket Instagramon:
instagram.com/longevityprojecthungary

Egy kis inspirációért nézd meg néhány
előadásunkat a Youtube csatornánkon.

longevity-project.org

