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ÜDVÖZLÜNK MEGLEPETÉS
RECEPTKÖNYVÜNK
ELSŐ OLDALÁN

Fogadd szeretettel most tőlünk azokat a
recepteket, amelyek 2020-ban Instagram
oldalunkon a legnépszerűbbek voltak, vagy
személyes kedvenceink.

EZEK VAGYUNK MI.

Léna és Annamari, mi készítjük el (és esszük
meg) az ételeket, amiket a Longevity Project
Instagram oldalán láthattok. Habár szeretünk
közösen dolgozni, a receptek külön-külön
születnek meg és a saját konyhánkban készítjük
el őket.
Természetesen arra törekszünk - ahogy a saját
életünkben is -, hogy az ételek illeszkedjenek a
teljes értékű növényi étrendbe, mely a Longevity
Project
egészség-szemléletének
egyik
kiemelkedően fontos pillére. A gondolkodás,
sütés-főzés pont úgy zajlik, ahogy ti csináljátok.
Ezek az ételek magunk és családunk részére
készülnek, ezek a mi reggelijeink, ebédeink és
vacsoráink.
Reméljük, ti is szeretni fogjátok őket! Kellemes
sütés-főzést kívánunk.

Reggelik
•
•
•
•

Gabonakásák
Zöldturmix
Granola
Sütőtökös smoothie

Gabonakásák
A zabkása talán a legegyszerűbb
és leggyorsabban elkészíthető
meleg növényi alapú reggeli –
éppen ezért olyan népszerű is –,
ám érdemes tudni, hogy kását
szinte bármilyen gabonából lehet
főzni.
Tegyük
a
teljes
kiőrlésű
zabpelyhet egy lábasba, öntsünk
rá vizet, vagy cukrozatlan növényi
tejet,
és
közepes
hőfokon
folyamatos kevergetés mellett
főzzük addig, amíg el nem készül.
Ha túl sűrűnek érezzük, öntsünk
hozzá még folyadékot. Ha túl
hígnak találjuk, tegyünk hozzá
még egy kevés zabpelyhet.
A főtt zabkását azután szedjük
tányérba, és hintsük meg tört
lenmaggal, dióval vagy másfajta
magvakkal, friss vagy fagyasztott
gyümölcsökkel,
esetleg
aszalványokkal. Szórhatunk rá
egy
kis
granolát
is,
ami
kellemesen ropogós textúrájával
plusz
élményt
vihet
a
reggelinkbe. Ennyi az egész.

Tejbegríz stílusú ételt is
könnyen és gyorsan lehet
zabpehelyből készíteni:
a
zabpelyhet
egy
turmixgépben
őröljük
apróra, majd főzzük meg
növényi tejben. Az eljárás
ugyanaz, mint az egész
zabpehelynél, csak még
gyorsabban megfő a kása,
és a gyerekek általában ezt
a változatot még sokkal
jobban szeretik.
EXTRA TIPP: Ha esetleg problémád van
a vércukroddal (pl. inzulinrezisztencia
vagy
cukorbetegség),
akkor
a
zabpehely helyett inkább a még
kevésbe
feldolgozott
zabtöretet
ajánlanám, vagy bármilyen más egész
szemekben lévő gabonát (pl. barnarizs,
köles, bulgur). Ezt ugyan hosszabb
ideig kell főzni (akár 30-40 percig), de
kiegyensúlyozottabban,
fokozatosabban szabadulnak fel belőle
a cukrok, tehát kevésbe emeli meg a
vércukorszintet
és
tovább
ad
jóllakottság-érzést is. Nyugodtan főzz
meg előre egy jó nagy adagot, porciózd
ki befőttes üvegekbe, tedd a hűtőbe, és
így több reggelre is előkészültél.

Zöldturmix
Ahhoz, hogy egy turmix finom, krémes és egészséges is legyen,
az alábbi összetevőket kombináljuk:
1. Kell bele folyadék. Cukrozatlan növényi tejet,
vagy vizet javaslok.
2. Kell bele valami, amitől krémes lesz. Ez nálam
leggyakrabban banán, de lehet pár kanál
zabpehely, avokádó, fagyasztott mangó, esetleg
egy kanál mogyoróvaj is.
3. Kell bele valami, amitől édes lesz. Erre is jó a
banán, de tulajdonképpen bármilyen aszalt
gyümölcs, pl. fél marék mazsola, esetleg néhány
szem kimagozott datolya. Emellett, ha tehetjük,
mindig kerüljön bele egy marék bogyós gyümölcs
(áfonya, eper, málna, egres, szeder, ribizli,
gránátalma), mert ezek nagyon erős antioxidánsforrások – vagyis szuperegészségesek. Szezonon
kívül használjunk ezekből fagyasztottat (nem
szükséges
kiolvasztani
sem),
mert
tápanyagdúsabb és költséghatékonyabb is.
4. Kell bele valami zöld. Erre jó a spenót, a fejes saláta, a tölgysaláta, a
madársaláta, a római saláta, a leveles kel, a fodros kel. Ezek nagyon
egészséges és viszonylag lágy ízű zöldek, amiktől nem lesz a turmixunk
keserű.

+1 tipp: Magas vérnyomás és az érelmeszesedés ellen: tegyünk bele fejenként
egy evőkanál tört lenmagot. Magas omega-3 zsírsav tartalmával a lenmag
hatékonyan tisztítja az ereket.

Granola

Némi hétvégi előkészületet igénylő, ám rendkívül
finom, ropogós reggeli étel a granola, ami
tulajdonképpen a müzli sült változata.

•
•
•
•

•

HOZZÁVALÓK:
50 dkg nagy szemű zabpehely
20 dkg mag, dióféle vegyesen
20 dkg aszalt gyümölcs vegyesen
10 dkg folyékony édesítőszer (pl. datolya- v.
mazsolapaszta, esetleg juharszirup v. méz)
– kevesebbet is használhatsz, így
egészségesebb, ám kevésbé édes granolát
kapsz majd
10 dkg teljes értékű zsírforrás (pl. mogyoróv. mandulavaj) – a bolti verziókban
általában olajat vagy kókuszzsírt
használnak, ám én mindenképpen a teljes
értékű zsírforrásokat javasolnám, amelyek
sokkal egészségesebbek

ELKÉSZÍTÉS:
Melegítsük elő a sütőt 160-180 fokra (sütője válogatja –
légkeveréses programon 160 fok elég, alsó-felső sütésnél szükség
lehet a 180 fokra).
Készítsünk elő egy tepsit, béleljük ki sütőpapírral,
vagy szilikon sütőalátéttel.

A zabpelyhet és a magvakat keverjük össze egy nagy tálban.
(Fontos, hogy most még ne kerüljenek bele az aszalt gyümölcsök,
mivel ezeket nem kell megsütni!)
A folyékony édesítőszert és a teljes értékű zsírforrást keverjük
vagy akár melegítsük össze annyira, hogy jó folyós legyen. Ha
nagyon sűrű, nyugodtan keverjünk hozzá néhány evőkanál vizet
is. Ezt öntsük a zabpehely-mag keverékre, és jó alaposan, két
kézzel masszírozzuk át az egészet, hogy zab ne maradjon
szárazon.
Öntsük az egészet a sütőlapra, vékonyan oszlassuk el, és tegyük a
sütőbe. Általában 30 percig kell sütni, néha kicsit tovább. Időként
érdemes egy kicsit átkeverni. Addig süssük, amíg világosbarna és
ropogós lesz (mint itt a képen). A konyhában terjengő illat
általában árulkodik arról, hogy hamarosan elkészül!
Vegyük ki a sütőből, hagyjuk kihűlni. Ha kész, keverjük hozzá az
aszalt gyümölcsöket, majd tegyük a granolát egy nagy, száraz,
tetővel zárható tárolóedénybe.

EXTRA TIPP: Tehetünk granolát a zabkására, hogy legyen benne
valami ropogós, rágható. Tehetjük joghurtba, szójajoghurtba.
Ehetjük magában, növényi tejjel. Nálunk ez a kedvenc csipegetős
csemege a lányaimmal hétvégi családi filmnézés közben.

Sütőtökös smoothie
Amikor megérkezik a konyhámba egy csinos sütőtök,
általában még nem tudom, hogy pontosan mi készül majd
belőle. Feldarabolom és a sütőben kb. 1 óra alatt megsütöm.
Pár szelet elfogy magában, frissen sütve. A maradék pedig egy
légmentesen záródó edényben a hűtőbe vándorol, hogy
kivárja, mikor kapok ihletet. Néha sütiben landol, néha pedig –
mint itt is – olyan igazi téli-karácsonyi hangulatú turmix készül
belőle.
HOZZÁVALÓK
• sült sütőtök húsa héjából
kikaparva, kb. 200g
• 1 banán
• mézeskalács fűszer (fahéj,
őrölt gyömbér, őrölt
szegfűszeg, szerecsendió)
• 1 marék bogyós gyümölcs
(pl. fagyasztott eper v.
áfonya)
• növényi tej ízlés szerinti
mennyiségben (én
szójatejet használtam, kb.
fél litert, mert a turmixokat
sűrűn szeretem)

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

Levesek
• Cékla krémleves
• Zöldborsó krémleves
• Kókuszos-lime-os édesburgonya leves
• Káposztás bableves

Cékla krémleves
A téli hónapokban nagy sláger nálunk a cékla,
legfőkképpen leves formájában. Íme egy olyan
krémleves-variáció, amelynek elkészítése rendkívül
egyszerű, a végeredménye pedig finom – sokszor még
azoknak is ízlik, akik egyébként nem feltétlenül
rajonganak a cékláért.
HOZZÁVALÓK (KB. 4 NAGY VAGY 6 KIS ADAGHOZ):
•2 nagy fej cékla (vagy 3-4 kicsi)
•2 db burgonya
•1 kis doboz szójajoghurt
•½ citrom leve
•kevés só (ízlés szerint)

ELKÉSZÍTÉS:
A céklát alaposan mossuk meg. Megpucolni csak akkor kell, ha
nagyon öreg és vastag a héja. Vágjuk nagyobb kockákra. A
burgonyát is pucoljuk meg és vágjuk nagyobb kockákra. Tegyük
ezeket a zöldségeket egy lábosba, öntsük fel annyi vízzel, hogy épp
ellepje, és kezdjük el főzni. Addig főzzük, amíg a cékla is egészen
puhára fő (a burgonya általában már korábban megfő, de nem baj,
ha szétesik, mivel a fő funkciója ebben a levesben a sűrítés).
Ezután egy erősebb botmixerrel turmixoljuk simára a levest, és
közben adjuk hozzá a szójajoghurtot. (Ha igazán selymes-krémes
állagot szeretnénk, akkor a botrmixer helyett használhatunk egy
erős turmixgépet is, csak ez egy kicsit maszatolósabb és több
mosogatással jár: szedjük át a levest a turmixgépbe, adjuk hozzá a
joghurtot, és turmixoljuk simára. Lehet, hogy két részletben tudjuk
csak megoldani, ez a turmixgép méretétől függ.

Ezután újra forraljuk fel a levest, adjuk hozzá a citromlevet és egy
pici sót. Tulajdonképpen ezzel kész is. Kóstoljuk meg, ízlés szerint
akár fűszerezhetjük még (pl. egy kevés gyömbérporral) vagy
adhatunk hozzá még egy kis citromlevet.

EXTRA TIPP: Szójajoghurt helyett használhatunk
mandulatejet, vagy akár kókuszkrémet is.

szójatejet,

Zöldborsó krémleves

Ezt a levest hidegebb napokon szoktam készíteni,
mert jól átmelegít belülről és az íze emlékeztet egy
kicsit a nyárra.

HOZZÁVALÓK:
• 1 fej lilahagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 100g vörös lencse
• Fél kg zöldborsó
• 3 nagyobb krumpli
• Só
• Borsikafű

ELKÉSZÍTÉS:

Vízen pirítsuk meg a hagymákat, majd tegyük bele a felkockázott krumplit,
a vörös lencsét, a borsót. Fűszerezzük sóval és borsikafűvel. Engedjük fel
vízzel és miután minden puhára főtt turmixoljuk össze. Tálaláskor pirított
kenyérkockával és petrezselyemmel díszíthetjük.
Az elkészítése nem különbözik sokban más krémlevestől, de az íze
semmihez sem hasonlítható.

Kókuszos-lime-os édesburgonya
leves
Az édesburgonya rendkívül sokoldalúan használható, ízletes és
egyben laktató étel – arról nem is beszélve, hogy kimondottan
egészséges, és általában még a gyerekek is szívesen fogyasztják.
Itt egy édesburgonyából készült
krémleves receptjét osztjuk meg
veletek, ami nálunk otthon ínyenc
fogásnak számít, főleg esős-hideg
őszi napokon.

HOZZÁVALÓK (KB. 3 LITER LEVESHEZ):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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 limehéjjal (de
ezt csak bio citrom vagy lime esetén
javaslom).

Káposztás bableves
Az egyik toplistás téli levesem a káposztás babaleves.
Könnyen és gyorsan elkészíthető, az egyetlen probléma
az szokott lenni, hogy nem tudok eleget főzni belőle.
Savanyúkáposztarajongóknak kötelező kipróbálni.

HOZZÁVALÓK:
• 1 db nagy sárgarépa
• 4 db közepes krumpli
• 1 konzerv vörös bab
• 15 dkg savanyú káposzta
• 1 nagy fej vörös hagyma
• 2 kiskanál pirospaprika
• 1 csomag petrezselyem
• 4-5 db leveleskel

ELKÉSZÍTÉS:
A hagymát pirítsuk meg vízen, majd
szórjuk rá a pirospaprikát. Keverjük
csomómentesre és tegyük bele a
krumplit, a répát valamint annyi vizet,
hogy bőven ellepje. Kevés sóval
ízesítsük, mert a savanyú káposzta
elég sós, úgyhogy később szépen
elrendeződik, amikor belekerül a
káposzta. Amikor megpuhultak a
zöldségek, jöhet a káposzta és a
babkonzerv (amit előtte öblítsünk le
alaposan). Hagyjuk egy kicsit rotyogni,
hogy összefőjenek az ízek, majd a
végén szórjuk bele az apróra vágott
petrezselymet.
Tálaláskor tehetünk hozzá újhagymát,
vöröshagymacsírát.
Mellé
pedig
kovászos rozskenyeret javaslok. A
kovászos
kenyér
savanykás
íze
tökéletesen
passzol
a
leves
savanyúságához. Fantasztikus páros.

Főételek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fehérbabkrém sült zöldságekkel
Zöldséges csicseriragu
Gombás vadas
Sárgaborsó főzelék
Feketebabos guacamoléval töltött
édesburgonya
Lencse bolognai
Gomba-Stroganoff barna rizzsel
Feketebabos-spenótos tészta
“Vegán”sajtszószos brokkolis tészta
Quinoa golyó

Fehérbabkrém sült zöldségekkel
Hiába szerettem volna humuszt készíteni, amikor elfogyott
otthon a csicseriborsó. Sebaj, találtam fehérbab-konzervet. Így
született ez a fehérbabos-tahinis krém, sütőben sült
zöldségekkel. Egészen mennyei vacsora lett.
HOZZÁVALÓK (2 FELNŐTT
ADAGHOZ):
• 2 konzerv fehérbab,
leszűrve, leöblítve
• ½ bögre tahini
(szezámmag-krém)
• 1 citrom leve
• 1 teáskanál római kömény
• ½ bögre víz
• Kevés só (elhagyható)
• 2-3 répa
• 2-3 paszternák vagy
vastagabb fehérrépa
• 1 édeskömény (vagy
bármilyen más zöldség,
amit szeretsz)
• 1 kávéskanál őrölt bors
• 1 kávéskanál pirospaprika
• 1 kávéskanál őrölt kömény
• Néhány szál friss
petrezselyem
• 8 szem koktélparadicsom

ELKÉSZÍTÉS:
A répát, a fehérrépát (megmosva, de nem meghámozva) és az
édesköményt nagyobb hasábokra, szeletekre vágjuk, bevizezzük,
megszórjuk a fűszerekkel (őrölt bors, őrölt kömény, piros
paprika), majd kézzel jól rámasszírozzuk a fűszereket a zöldségek
felületére. 180 fokra előmelegített sütőben kb. fél óra alatt készre
sütjük a zöldségeket. Kb. 20 perc után érdemes egy kicsit
átforgatni őket.
Eközben tegyük egy tálba a fehérbabot, a tahinit, a citromlevet
és a római köményt, majd egy kézi mixerrel kezdjük el
összeturmixolni őket. Közben kis adagonként adjunk hozzá vizet,
amíg el nem érjük a kívánt krémes, de nem folyós állagot.
Egy
felmelegített
serpenyőben
néhány perc alatt forgassuk át a
félbevágott
koktélparadicsomokat,
hogy átmelegedjenek.
Egy mélytányér aljára szedjünk jó
sokat a fehérbabkrémből, halmozzuk
rá a sült zöldségeket, a kissé
megpirult
koktélparadicsomokat,
majd szórjuk meg apróra vágott friss
petrezselyemmel.

Zöldséges csicseriragu
Ez az étel nagyon hasonlít a lecsóhoz, ha valaki kedveli a magyar
konyhát, akkor ezt érdemes kipróbálnia. És az elkészítése nem
igényel nagy főzőtudományt, szóval csak bátran!

HOZZÁVALÓK:
• 2 konzerv csicseriborsó
• 2 fej vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 1 póréhagyma
• 3 db sárgarépa
• 1 kaliforniai paprika
• 1 cukkini
• 1 darabolt
paradicsomkonzerv
• 1 csokor petrezselyem
• bazsalikom
• oregánó
ELKÉSZÍTÉS:
Pároljuk meg a hagymákat, majd adjuk hozzá az apróra vágott zöldségeket
és egy kis vízzel felöntve főzzük puhára. Amikor már minden puha és egy kis
víz is elfőtt a zöldségekről, adjuk hozzá a paradicsomkonzervet és a leöblített
csicseriborsót. Végül jöhetnek a fűszerek: a friss aprított petrezselyem, a
szárított oregánó és a bazsalikom. 5 -10 percig még hagyjuk főni az egészet.
Köretnek készíthetünk hozzá petrezselymes barnarizst.

Gombás vadas
Rajongok a vadas szószért. Zöldségekből készül, könnyedén
növényi alapúvá alakítható, kimondottan egészséges. És a
gombát is imádom, amivel remekül kiválthatom benne a húst. Ezt
a receptet kimondottan laskagombából szeretem a leginkább
elkészíteni, de barna csiperke gombával is finom.

HOZZÁVALÓK:
• 2 fej hagyma, apróra vágva
• 4 közepes répa
• 2 közepes fehérrépa vagy
paszternák
• ½ zellergumó
• 4 babérlevél
• 1 kis pohár szójajoghurt (kb. 250 ml)
• 1 evőkanál mustár
• ½ kg laskagomba vékony csíkokra
szaggatva (vagy barna csiperke,
vékony szeletekre vágva)
• ½ kg száraz teljes kiőrlésű tészta

ELKÉSZÍTÉS:
A laskagombát kézzel szaggassuk vékony csíkokra (vagy a csiperkét
vágjuk szeletekre). Egy csepp olajon (vagy tapadásmentes edényben
akár teljesen olaj nélkül) pirítsuk a gombát egy kis sóval (vagy a még
jobb ízhatás kedvéért egy kis tamari-szósszal vagy szójaszósszal)
meghintve. Különösen finom lesz a gomba, ha egy másik edénnyel
lenyomjuk sütés közben (azaz kivasaljuk), és csak időként
kevergetjük meg.
Pirítsuk meg az apróra vágott hagymát. Amikor már üveges, dobjuk
rá a felkarikázott répát, fehérrépát, zellert, és egy kevés sóval
megszórva izzasszuk egy kicsit a zöldségeket. Néhány perc után
öntsük fel annyi vízzel, ami éppen ellepi, és adjunk hozzá 4
babérlevelet. Kb. 30-40 perc alatt főzzük nagyon puhára a
zöldségeket, majd vegyük ki a babérleveleket, és kézi botmixerrel
turmixoljuk krémessé a szószt. Közben adjuk hozzá a szójajoghurtot
és a mustárt. Végül még fűszerezhetjük ízlésünk szerint (akár egy
kicsit több mustárral, akár sóval, fehérborssal).
Főzzük ki és szűrjük le a tésztát, majd tálaljuk a gombával és a
szósszal.
Jó étvágyat!

Sárgaborsó főzelék
A sárgaborsó nagyon jó alapanyag, ha az ember krémes ételt
szeretne készíteni. Olcsó, könnyen beszerezhető, nem kell sokáig
főzni és ami a legjobb, hogy nem lehet elrontani. Minél tovább fő,
annál krémesebb lesz az étel. Ezt a főzeléket rengetegszer
elkészítettem már, de nem tudom megunni.

HOZZÁVALÓK:
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 1/2 kg sárga borsó
• 20 dkg vörös lencse
• Só
• 1 kiskanál kurkuma
• 1 kiskanál piros paprika
• 1 csipet őrölt fehérbors

ELKÉSZÍTÉS:

A sárgaborsót áztassuk be egy éjszakára, így hamarabb megpuhul majd. A
hagymát pirítsuk meg vízen, majd öntsük rá a leöblített sárgaborsót, valamint
a vörös lencsét. Engedjünk rá annyi vizet, hogy bőven ellepje és főzzük
puhára. Vegyük ki nagyjából a negyedét, turmixoljuk össze, majd öntsük
vissza. A végén fűszerezzük és főzzük még egy picit, hogy összeérjenek az
ízek.

Feketebabos guacamoléval töltött
édesburgonya
Ez az étel sárga- és édesburgonyából egyaránt elkészíthető,
őrülten laktató, finom és egészséges is egyszerre. Nem túl
bonyolult, de a krumplinak idő kell, hogy megsüljön, ezért kb. 1
órát kell szánni az elkészítésére.
HOZZÁVALÓK:
• 4-8 burgonya vagy
édesburgonya (attól függően,
hogy hány emberre főzünk, és
mekkorák a burgonyák)
• 2 konzerv feketebab leszűrve,
átmosva
• 4 érett avokádó (héj és mag
nélkül)
• 1 lime leve
• ½ kisebb fej hagyma vagy
lilahagyma, apró kockákra
vágva
• Kis csokor korianderlevél,
felaprítva
• Frissen őrölt feketebors
• 1 kisebb friss chilipaprika,
apróra vágva (vagy 1 teáskanál
szárított cayenne bors)
• pici só (elhagyható)
• 1 kisebb paradicsom húsos
része (magok és lé nélkül),
apró kockákra vágva

ELKÉSZÍTÉS:
A krumplikat jó alaposan mossuk meg. Egy késsel vagy villával
szurkáljuk meg őket, és héjukkal együtt tegyük be a sütőbe 180 fokra.
A sütési idő erősen változó, 30-60 perc lehet, a burgonya típusától és
méretétől függően. Időnként ellenőrizzük, hogy áll: a cél, hogy puha
legyen, villával könnyen át lehessen szúrni. Amikor ezt az állapotot
sikerült elérni, vegyük ki a burgonyákat a sütőből. Tegyük őket a
tányérra, vágjuk félbe, és villával vagy késsel egy kicsit törjük meg.
A
héjától
és
magjától
megszabadított avokádót tegyük
egy tálba, facsarjuk rá a lime
levét,
majd
egy
villával
nyomkodjuk össze, amíg durva
állagú, de krémes masszát nem
kapunk. Ekkor adjuk hozzá a
felaprított
hagymát,
korianderlevelet, chilipaprikát és
keverjük össze.
Fűszerezzük borssal és sóval,
közben
kóstolgassuk,
hogy
megtaláljuk azt az ízt, ami
nekünk a legjobban bejön (én pl.
abszolút só nélkül szeretem).
Vagy csak tegyük bele az összes
fenti összetevőt egy robotgépbe,
és dolgozzuk össze. A legvégén
keverjük hozzá az összevágott
paradicsomot
és
a
leszűrt
feketebabot.
A
feketebabos
avokádót
halmozzuk
a
félbevágott
krumplikra. Ha szeretjük a
csípősebb ízeket, tehetünk rá
jalapeno paprikát vagy füstölt
chipotle szószt is.
Jó étvágyat!

Lencse bolognai

A lencse bolognait azoknak ajánlom, akik nem rég kezdtek bele a
teljes értékű növényi táplálkozásba. Egyszerű, gyors és finom.

HOZZÁVALÓK:

1 vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
30 dkg lencse (előtte egy éjszakát ázott)
15 dkg vöröslencse
1 üveg (690g-os) bio natur passzírozott
paradicsom
• Só, bors, bazsalikom
• Fél csomag teljes kiőrlésű tészta
• Pirított pritamin paprika
•
•
•
•
•

ELKÉSZÍTÉS:

A hagymákat pirítsuk meg egy kevés vízen, majd szórjuk rá a
pirospaprikát. Alapos keverés után tegyük bele a lencsét és a vörös
lencsét. Tegyünk hozzá annyi vizet, hogy ellepje és főzzük puhára.
Ilyenkor érdemes a sót és a borsot beletenni. Ha puhák a lencsék,
öntsük hozzá a paradicsomot és tegyük bele az apróra vágott
bazsalikomot. Kb 10 percig hagyjuk rotyogni. Közben elkészíthetjük a
tésztát. A tetejére apróra vágott pritamint is tehetünk, amit előtte egy
kevés vízen megpirítunk.

Gomba-Stroganoff barna rizzsel
Nekem régen nagy kedvencem volt a Stroganoff bélszín.
Tipikusan éttermekben kértem, mert az otthoni elkészítése
nehézkes volt, mivel a bélszínt sosem sikerült úgy megsütnöm,
hogy finom legyen, átsüljön, de ne váljon rágóssá. Most viszont,
növényi alapanyagokból sokkal könnyebben és gyorsabban elő
tudom állítani és így gyakrabban is élvezhetem azt a krémesmustáros-savanyú-sós ízt, ami a Stroganoff tipikus jellemzője.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOZZÁVALÓK:
½ kg laska gomba, kézzel
egészen vékony csíkokra
tépkedve
2 evőkanál tamari (gluténmentes
szójaszósz – persze sima
szójaszószt is használhatsz, vagy
egyszerűen csak egy nagyobb
csipetnyi sót)
Fél szár póréhagyma, vékony
karikákra szeletelve
1 gerezd fokhagyma
2-3 közepes kovászos uborka,
vékony, csíkokra vágva
100 gramm kesudió
½ liter cukrozatlan szójatej
1 teáskanál fokhagymapor
1 csipet só
½ citrom leve
1-2 evőkanál mustár (ízlés szerint)
1 bögre barna rizs

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 vékony csíkokra vágott
kovászos uborkát, és amint átmelegedett, öntsük fel a kesubesamellel, valamint adjuk hozzá a mustárt. Kavargassuk addig,
amíg az egész szépen összemelegszik, végül keverjük hozzá a pirított
laskát. Ízlés szerint egy kis borssal, fehérborssal, még egy kevés
mustárral vagy citromlével ízesíthetjük.
Tálaljuk barna rizzsel.
Barna rizs:
A barna rizst szűrőben mossuk át, majd
kétszeres mennyiségű vízzel és egy kis sóval
tegyük fel főni (pl. 1 bögre barna rizs + 2
bögre víz). Amikor felforrt, vegyük le közepes
hőmérsékletre, zárjuk be az edényt, és
hagyjuk 35-40 percig főni. Időnként nézzünk
rá, és ha teljesen elfogyna róla a víz, öntsünk
hozzá még egy keveset. A vége felé
kóstolgassuk, hogy tudjuk, mikor főtt meg.
Ha kész, egy kicsit lazítsuk fel egy villával.

Feketebabos-spenótos tészta
Egy este a szokásosnál később értem haza, nagyon-nagyon
éhesen. A család már megvacsorázott. A hűtőben találtam
sima főtt teljes kiőrlésű tésztát, úgyhogy ebből indultam ki, és
negyed óra alatt sikerült összehoznom ezt az ételt, ami azóta
kedvelt fogássá vált háztartásunkban.

HOZZÁVALÓK:
• 300 gramm száraz,
teljes kiőrlésű tészta
• 1 kisebb fej lilahagyma
• 5-6 szárított paradicsom
• 1 konzerv feketebab,
leszűrve, leöblítve
• 1 zacskó (100 gramm)
bébispenót
• 1 konzerv kókusztej
• 1 teáskanál őrölt
gyömbér
• ½ citrom leve
• kevés só és bors

ELKÉSZÍTÉS:
Egy nagy lábosban forraljunk vizet és főzzük meg benne a teljes
kiőrlésű tésztát, majd szűrjük le.
Közben egy kis tálkába helyezzük a szárított paradicsomokat és
leforrázzuk egy kevés (vízforralóban forralt) vízzel. Csak néhány
percig kell áztatni, hogy megpuhuljon annyira, hogy könnyen
lehessen majd vágni.
A lilahagymát vékony csíkokra szeleteljük, és elkezdjük egy
magasabb falú serpenyőben vagy egy széles, alacsony falú
lábosban pirítani (lehetőség szerint olaj nélkül, vagy nagyon
kevés olajon). Közben csíkokra vágjuk és hozzátesszük a leszűrt
szárított paradicsomokat. Amikor a hagyma már megpirult
mehet rá a feketebab, a bébispenót, a kókusztej és a gyömbér.
Mire a spenót összeesik,
tulajdonképpen készen is
vagyunk. Ekkor érdemes
hozzáadni a citromlevet, és
kóstolás után sózni, borsozni,
esetleg ízlés szerint akár több
gyömbérport hozzáadni.
Végül keverjük hozzá ehhez
a szószhoz a tésztát, és
egyből tálaljuk is.

Vegán “sajtszószos” brokkolis tészta
Ez az étel azért fantasztikus, mert szinte észre sem vesszük,
mégis egy csomó zöldséget eszünk meg vele. És persze azért is,
mert nagyon finom.
HOZZÁVALÓK:
• 250 gramm burgonya
(meghámozva, durván felkockázva)
• 1 nagy vagy 2 kisebb répa
(meghámozva, durván felkarikázva)
• 1 nagy fej hagyma (nagyobb
kockákra vágva)
• 2-3 gerezd fokhagyma
• 175 ml a zöldségek főzővizéből
• 80 gramm kesudió
• 3 evőkanál sörélesztőpehely
• 1 evőkanál citromlé
• ½ evőkanál mustár
• 1 teáskanál pirospaprika
• Kevés só, ízlés szerint
• 1 fej brokkoli, rózsáira szedve (lehet
fagyasztott brokkoli is)
• ½ kg száraz teljes kiőrlésű tészta (a
csavart tészták illenek legjobban
ehhez a szószhoz)

ELKÉSZÍTÉS:
A burgonyát, répát, hagymát, fokhagymát és a kesudiót főzzük
puhára (kb. 15 perc). Egy szűrőkanállal szedjük át a megfőtt
zöldségeket és a kesudiót egy turmixgépbe, majd adjunk hozzá 175
ml-t a zöldségek főzővizéből. Adjuk hozzá a többi hozzávalót
(sörélesztőpehely, citromlé, mustár, pirospaprika, só), és az egészet
turmixoljuk nagyon sima, selymes szósszá. A végén kóstoljuk meg, és
fűszerezzük még, ha szükségesnek érezzük.

Egy lábasban forraljunk fel vizet. Amikor már lobogva fő, tegyük bele
a brokkolirózsákat. Friss brokkoli esetén 3 és fél percig, fagyasztott
brokkoli esetén 4 percig főzzük. Itt fontos az időt figyelni, mert pont
ennyi kell ahhoz, hogy a brokkoli átfőjön, de még roppanós maradjon
– így a legfinomabb. Az idő lejártakor a brokkolit tegyük át egy tál
hideg vízbe, és hűtsük le, hogy ne főjön és ne puhuljon tovább.
Közben főzzük ki a tésztát. Végül a leszűrt tésztát forgassuk és
melegítsük össze a „sajt”szósszal, a végén keverjük hozzá a
brokkolirózsákat, és tálalhatjuk az ételt.

Quinoa golyó
Főzelékek mellé kiváló kísérő, ráadásul a gyerekek is nagyon
szeretik. Ezt most zöldborsó főzelékkel és párolt brokkolival ettük.
Ez egy kiadósabb adag, mert van rá itthon kereslet.

HOZZÁVALÓK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lila hagyma
2 gerezd fokhagyma
2 vörösbab konzerv
1 marék dió
2 bögre főtt quinoa
1 bögre gomba apróra vágva
Fél bögre kis szemű zabpehely
2 evőkanál tahini
2 evőkanál őrölt lenmag
2 csomag friss petrezselyem
1 kiskanál pirospaprika
1 kiskanál kurkuma
Fél kiskanál bazsalikom

ELKÉSZÍTÉS:
A sütőt melegítsük elő 180 fokra. A quinoát főzzük puhára. Öblítés
után a babokat tegyük egy nagy tálba és villával törjük össze. A
hagymákat, a diót, a gombát és a petrezselymet vágjuk apróra.
Mindent dolgozzunk össze alaposan egy nagy ragadós masszává.
Ha túl nedves a massza, akkor zabpelyhet érdemes hozzáadni, ha
pedig túl száraz, kicsit vízzel lehet rajta segíteni.
Kicsit nedves kézzel formázzunk belőle golyókat. Tegyük
sütőpapírral kibélelt tepsibe és süssük nagyjából 40 percig.

Saláták
• „Majonézes”
krumplisaláta
• Vegán cézársaláta
• Fodros kel saláta
• Ukrán vinyigrét
• Humuszos tésztasaláta

”Majonézes” krumplisaláta
Természetesen nem majonézzel készül – helyette kesutejfölt
használunk majd, hiszen teljes értékű növényi étrendre
törekszünk. Ez a saláta nálunk klasszikus karácsonyi köretté
vált az elmúlt években.

HOZZÁVALÓK:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

1 kg sárga salátaburgonya
2 angol zellerszár
1 fej lilahagyma
1 bögre kesudió (min. 3
órára, vagy akár egész
éjszakára beáztatva)
½ bögre víz
½ citrom leve
1 evőkanál almaecet
3 evőkanál rizsecet
3 evőkanál mustár
2-3 evőkanál zöldfűszer (mi
kaprot és tárkonyt
használunk, de bizonyára
petrezselyemmel is finom –
lehetnek ezek frissek v.
szárítottak is)
Pici só, bors

ELKÉSZÍTÉS:
A burgonyát megpucolva, kockákra vágva pároljuk
készre. Ebben a salátában tapasztalataim szerint sokkal
jobban érvényesül a burgonya íze, ha nem vízben főzzük,
hanem gőz fölött pároljuk. Ezután tegyük egy nagy tálba,
amiben majd a salátát össze tudjuk keverni.
A zellerszárakat nagyon vékony szeletekre vágjuk, a
lilahagymát apró kockákra, és rátesszük a burgonyára.
Az öntetet egy erős turmixgépben lehet a legjobban
elkészíteni: a leöblített kesudiót, a ½ bögre vízzel,
citromlével, almaecettel, rizsecettel, mustárral és a
fűszerekkel selymesen puhára turmixoljuk. Ez lesz a
kesutejföl, amit majonéz helyett használunk.

Végül öntsük az összes öntetet a burgonyára, és jól
keverjük össze. Ezzel kész vagyunk. Frissen is finom, de
talán még jobb hidegen, amikor pár órát már állt a
hűtőben.

Vegán cézár saláta
A cézár saláta többségünknél nagy kedvenc. Az alapját a római
saláta adja, ami viszonylag könnyen beszerezhető és nem is drága,
ráadásul az egyik legegészségesebb zöld leveles növény. A
klasszikus cézár öntet azonban már kevésbé szolgálja az
egészséget: tojásból, majonézből, halszószból szokták készíteni.
Íme egy növényi alapú, kimondottan alacsony zsírtartalmú,
emellett finom és egészséges variáns.

HOZZÁVALÓK:

• 1 római saláta (5-6 levél / fő)
• 1 tömb tofu (fejenként fél tömb)
• 2 szelet teljes kiőrlésű kenyér (1 szelet /
fő)
• 1 konzerv fehér bab (fejenként fél
konzerv)

Az öntethez:
• 1 konzerv fehérbab
• 2 gerezd fokhagyma
• 3 evőkanál citromlé (ez kb. egy kisebb
citrom leve)
• 3 evőkanál mustár (édes, ne legyen
csípős)
• 10 szem zöld, mag nélküli olivabogyó
• 1 evőkanál almaecet (fehérborecet,
rizsecet vagy sima étkezési ecet is jó)
• 1 bögre víz
• Csipetnyi só
• Frissen őrölt fekete bors

ELKÉSZÍTÉS:
Az öntet minden összetevőjét tegyük egy turmixgépbe, és
turmixoljuk jól össze. Valószínűleg egy kézi mixerrel is
tökéletesen elkészíthető, csak ebben az esetben a fokhagymát és
az olivabogyókat érdemes összenyomni vagy kisebb darabokra
vágni.

(Ebből egy jó nagy adag salátaöntet lesz. Én a fel nem használt
mennyiséget egy csőrös edényben tárolom a hűtőben, 3-4 napot
ugyanis szépen eláll, és így még a következő napokon is tudom
különféle salátákra, zöldségételekre tenni.)
A salátaleveleket mossuk meg, töröljük szárazra és vágjuk vastag
csíkokra. A tofut vágjuk fel 1 cm-es szeletekre és tapadásmentes
serpenyőben süssük barnára. Közben a teljes kiőrlésű kenyeret
vágjuk 1x1 cm-es kockákra és sütőben 210 fokon pirítsuk őket
ropogósra. Végül halmozzuk a tányérra a salátát, tegyük rá a
tofuszeleteket, szórjuk meg a fehérbabbal és a sült
kenyérkockákkal, majd az egészet alaposan öntözzük meg a
vegán cézár öntettel.
Jó étvágyat hozzá!

Fodros kel saláta
A fodros és a leveles kel minden fajtája szuper saláta-alap. Vannak zöld
és lila, fodros és simább fajták, és mind szuper egészségesek, ráadásul
kertben nagyon könnyen nevelhetők, teljesen igénytelenek és
strapabírók. Egyébként nagyon sokféle variációban lehet belőlük salátát
készíteni. Mi gyakran előző napokról megmaradt párolt vagy sült
zöldségfélékkel komponáljuk össze a salátánkat. Ez itt csak egy variáció
a végtelenszámú lehetőség közül.

HOZZÁVALÓK:
• 4-5 fodros kel levél
• 1 édesburgonya
• 6-8 brokkolirózsa
• 2 fej paradicsom
• ½ fej lilahagyma
• 1 konzerv feketebab (lehet
bármilyen más babféle, vagy
akár lencse vagy csicseriborsó
is)

Az öntethez:
• 1 avokádó
• ½ fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• zöldfűszerek ízlés szerint (friss
v. szárított is jó)
• ½ citrom leve
• 1 evőkanál ecet (alma-,
fehérbor-, rizs vagy sima
étkezési ecet is tökéletes)

ELKÉSZÍTÉS:
Az édesburgonyát jól mossuk meg (a héját nyugodtan rajta hagyhatjuk),
vágjuk kisebb kockákra és sütőben süssük meg kb. 15-20 perc alatt.
Eközben forró vízben főzzük meg a brokkolirózsákat. Akkor tegyük a
brokkolit a vízbe, amikor már forr, majd kb. 3 perc után vegyük ki őket a
vízből és tegyük félre.
Készítsük el az öntetet: minden összetevőt tegyünk egy turmixgépbe és
turmixoljuk össze. Használhatunk kézi botmixert is.

A fodros kel leveleket megmossuk, és falatnyi darabokra tépkedjük. A vastag
középső szárat nem érdemes a salátába tenni, mert nagyon kemény
(esetleg felhasználhatók zöldturmix készítéséhez). Ezután az öntet felét
öntsük a levelekre és kézzel alaposan masszírozzuk össze. Ez fontos lépés,
mert a fodros kel levelei elég vastagok, és az öntettel való „összemasszírozás”
következtében egy picit megpuhulnak, így sokkal kellemesebb lesz őket
enni.
Amikor a levelek kész vannak, vágjuk darabokra a paradicsomot, vékony
szeletekre a lilahagymát, és keverjük hozzá őket a salátához. Majd mehet
bele a leszűrt, leöblített feketebab és az édesburgonyakockák. Miután
finoman összeforgattuk az egészet, szedjük tányérokra, tegyük a tetejére a
brokkolirózsákat, locsoljuk meg egy kevés öntettel a maradékból.
Gazdagíthatjuk és díszíthetjük még a salátát csírákkal, pirított magvakkal,
vagy néhány szem bogyós gyümölccsel (pl. a gránátalma nagyon jól illik a
fodros kel salátára, de néhány szem áfonya is csinosan mutatna rajta).

Ukrán vinyigrét
Ki mondta, hogy a saláta csak zöld lehet és nyers? Ezt a
fantasztikus ételt édesanyámtól tanultam. Általában nagyobb
ünnepekre vagy vendégeknek készítette. Kicsit melós, viszont
egészséges, finom, az összetevői olcsók és rendkívül laktató. Igazi
téli saláta.

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 gramm)
zsenge zöldborsó
(helyettesíthető apró
fehérbabbal is)
• Pici só

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 krumplit 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 öblítsük 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.

Humuszos tésztasaláta
A saláták nem arról híresek, hogy jól lehet velük lakni, ezt
most igyekszem megcáfolni. Kicsit babrás az elkészítése, de
garantáltan megéri.
HOZZÁVALÓK:

Tésztasaláta:
• 1 kis fej római saláta
• 1/4 nyers vöröskáposzta
• 1 nagy csomag petrezselyem
• 250g vörös lencse tészta
• Újhagyma szára
• Füstölt tofu
Humuszos szósz:
• 100g főtt csicseriborsó
• 1 csomag petrezselyem
• 2 evőkanál tahini (házi)
• Fél citrom leve
• 2 kiskanál lenmagpehely
• 2 gerezd fokhagyma
• Római kömény
• Pirospaprika
ELKÉSZÍTÉS:
Salátához a nyers hozzávalókat aprítsuk fel, a tésztát főzzük meg, a tofut
felkockázva tapadásmentes serpenyőben pirítsuk meg. Ezeket egy nagy
tálban keverjük össze.
A humuszhoz mindent turmixoljunk össze alaposan egy kézi mixerrel. A
sima humuszhoz képest ennek egy kicsit hígabbnak kell lennie. Ezt úgy
érhetjük el, hogy a csicseriborsó főzésénél megmaradt léből hozzáöntünk
1-2 dl-t, de a sima víz is jó. Tálaláskor csírával, aprított magvakkal
díszíthetjük az elkészült salátát.

Kencék
• Baba ganoush
• Zöldborsós szendvicskrém
• „Tonhalkrém”
csicseriborsóból
• Diós-kakukkfüves
gombapástétom
• Csicseriborsó-humusz

Baba ganoush
Ez a nálunk is igen nagy népszerűségnek örvendő és kedvelt
padlizsánkrém egy közel-keleti verziója, ami változatosabbá
teheti mindannyiunk számára a padlizsánszezont.

HOZZÁVALÓK:
• 3 nagyobb padlizsán
• 6 evőkanál (kb. 100 ml)
tahini
• 1 nagyobb citrom leve
• 2-3 gerezd fokhagyma,
összetörve
• 1 teáskanál őrölt kömény
• Csipetnyi só és bors, ízlés
szerint

ELKÉSZÍTÉS:
A padlizsánt jól mossuk meg, villával vagy késsel kissé szurkáljuk
meg, majd kb. egy órán át süssük ráncosra-puhára 160 fokra
előmelegített sütőben. Ezt akár grillen is megtehetjük, úgy még
finomabb, füstösebb ízt kapunk majd.
Amikor a padlizsán megsült, tegyük ki egy
tányérba, és hagyjuk kihűlni. Amikor már meg
tudjuk fogni, vágjuk félbe és kaparjuk ki a
húsát a héjából, majd tegyük egy tálba állított
szűrőbe, és így tegyük a hűtőbe: miközben
kihűl, a felesleges lé is kicsöpög belőle.
Tegyük át a padlizsánhúst egy nagy tálba, és villával (vagy akár
kézi botmixerrel) törjük durva állagú krémmé, végül keverjük
hozzá a tahinit, a citromlevet, a tört fokhagymát, az őrölt
köményt, a sót és a borsot. Keverjük össze az egészet, és egyből
tálalhatjuk – vagy zárt edényben több napig tárolhatjuk a
hűtőben is.
Kovászos, teljes kiőrlésű kenyérrel és friss zöldségekkel egészen
mennyei reggeli vagy vacsora lehet belőle, sőt, vendégeknek
hideg előételként is bátran felkínálható.

Zöldborsós szendvicskrém
A zöldborsót bármilyen formában nagyon szeretem: nyersen,
főzve, főzelékként, köretbe keverve, de kenyérre is lehet kenni.
Most ezt a változatot mutatom meg. Nagyon népszerű
vendégváró.

HOZZÁVALÓK:
•
•
•
•

Fél kg fagyasztott borsó
2 gerezd fokhagyma
1 nagy csokor petrezselyem
Só, bors

ELKÉSZÍTÉS:
Fél kg fagyasztott borsót kevés vízben pároljunk puhára, majd
amikor még forró, a fokhagymával, egy kevés sóval és egy nagy
csokor petrezselyemmel turmixoljuk össze. Ha túl sok lé marad
rajta a főzés után, akkor abból érdemes leönteni, hogy ne legyen
túl híg. De miután kihűlt kicsit mindenképpen sűrűbb lesz.
Bármilyen zöldséget pakolhatunk a tetejére, pl.: avokádót,
petrezselymet, paradicsomot, uborkát, salátát.

“Tonhalkrém” csicseriborsóból
Ez egy újabb, néhány perc alatt elkészíthető, kenyérrel,
szendvicsben jól működő – és nem mellesleg nagyon finom és
egészséges krém.

HOZZÁVALÓK:
• 2 konzerv csicseriborsó, leöblítve,
átmosva (vagy kb. fél kg főtt
csicseriborsó)
• 2 evőkanál Dijon-i (vagy sima)
mustár
• 1 közepes fej lilahagyma apró
kockákra vágva
• 2 nagyobb kovászos uborka, apró
kockákra vágva
• 2 dl natúr szójajoghurt v. fél
bögre kesutejföl
• Csipetnyi só és bors
• Fél citrom leve
• Kb. 2 evőkanál apróra vágott friss
zöld petrezselyem
• 1 evőkanál nori algapor (ezt a
közértekben kapható sushi-hoz
használatos nori lapok
turmixgépben való
összeaprításával állítom elő).

ELKÉSZÍTÉS:
A csicseriborsót tegyük egy nagyobb keverőtálba, és villával
törjük össze. Kissé maradjon darabos.
Adjuk hozzá a mustárt, lilahagymát, kovászos uborkát,
szójajoghurtot (vagy kesutejfölt, ha esetleg szoktunk ilyesmit
készíteni otthon), a fél citrom levét, a petrezselymet és a nori port.
Jól keverjük össze az egészet, finoman sózzuk, borsozzuk, majd
kóstoljuk meg. Ízlés szerint bármely fűszerből tehetünk még
hozzá.
Teljes kiőrlésű kovászos
kenyérre kenve nagyon
jó
szendvicset
vagy
gyors, tápláló vacsorát,
esetleg bőséges – és
kivételesen nem édes! –
reggelit
készíthetünk
belőle.

Diós-kakukkfüves gombapástétom
Közel négy éve követek dominánsan teljes értékű növényi
étrendet. Számomra ez nem volt túl nehéz váltás, mivel mindig is
nagyon szerettem a zöldségeket és a gyümölcsöket – a
legnagyobb kihívás az volt, hogy meg kellett tanulnom főzni,
amiben egészen addig nem éreztem magam túl tehetségesnek. Az
állati eredetű ételek közül azonban hiányzott nekem a pástétom,
ami korábban nagy kedvencem volt, ezért sokáig kísérleteztem
azzal, hogy mivel helyettesíthetném. Így született meg ez a recept.
Ennek a diós-kakukkfüves pástétomnak nagyon hasonló az állaga
és az íze is egy jó minőségű májpástétomhoz, miközben
kimondottan egészséges és teljesen megfelel a teljes értékű
növényi táplálkozás alapelveinek is.
Kovászos teljes kiőrlésű kenyérrel egyszerűen fenséges, és remekül
illik mellé bármilyen nyers zöldség.

HOZZÁVALÓK:

• 500 g barna csiperke gomba
• 2 kisebb fej hagyma, kockákra darabokra
vágva
• 4-5 kicsi vagy 2 nagy gerezd fokhagyma,
durvább darabokra vágva
• 100 g dió
• 50 g napraforgómag (lehet fenyőmag is)
• 2 púpos evőkanál friss kakukkfű (vagy 1
csapott evőkanál szárított)
• 2 púpos evőkanál sörélesztőpehely
(elhagyható, de nagyon finom tőle!)
• 1 kisebb citrom leve
• szerecsendió
• fehérbors
• frissen őrölt feketebors
• csipetnyi cayenne bors (pici csípős
pirospaprikával helyettesíthető)
• csipetnyi só

ELKÉSZÍTÉS:
Közepes hőmérsékletű serpenyőben pirítsuk meg a diót és a
napraforgómagot, majd egy tálban tegyük félre.
A közepes hőmérsékletű serpenyőben olaj nélkül néhány perc
alatt pirítsuk üvegesre a hagymát. Amikor már kezd barnulni,
tegyük hozzá a fokhagymát. Nagyjából fél perc után mehet rá
a durva darabokra vágott csiperkegomba, majd egy kevés víz
(néhány evőkanálnyi, hogy a gomba ne égjen le). Dobjuk még
rá a kakukkfüvet, egy kevés fehér- és frissen őrölt
feketeborsot, majd fedő alatt pároljuk addig, amíg a gomba
összeesik és megpuhul. Ezután tegyük át egy hideg tálba, és
hagyjuk egy pár percig hűlni.

Tegyük egy nagy tálba a pirított diót és fenyőmagot, a párolt
gombát, a gomba levének egy részét (először kb. a felét), a
sörélesztőpelyhet, 1 citrom levét, egy csipetnyi szerecsendiót,
és cayenne borsot, valamint egy pici sót (tényleg nem kell sok,
mivel így is jó fűszeres ízt kapunk majd). Kézi botmixerrel
turmixoljuk addig, amíg nagyon sima, homogén, puha
elegyet kapunk. Ha szükséges, egy keveset még
hozzáadhatunk a gomba levéből. Kóstolás után saját
ízlésünknek megfelelően a végén még bátran tehetünk hozzá
többet a fűszerekből is.
Tegyük át a pástétomot egy zárható tároló edénybe, és
tegyük a hűtőbe, hogy lehűljön és kissé megdermedjen.

Csicseriborsó-humusz
Örök kedvencünk a humusz. Millió formában lehet elkészíteni,
de ez itt most a létező legegyszerűbb verzió – nekem végső
soron ez a szuperszimpla változat ízlik a legjobban.

HOZZÁVALÓK:
• 2 konzerv jól lemosott csicseriborsó konzerv (vagy 1
éjszakára beáztatott, majd megfőzött száraz
csicseriborsó, megfőzve 500 gramm)
• Bő ½ bögre tahini (szezámmag-krém)
• ½ teáskanál őrölt római kömény
• Kevés só (elhagyható)
• Fél citrom leve
• Kb. fél bögre víz

ELKÉSZÍTÉS:
Cifrázható további összetevőkkel:
• 2-3 gerezd tört fokhagyma
• zöldfűszerek (pl. petrezselyem, metélőhagyma)
• ½ kávéskanál füstölt pirospaprika v. 1 kávéskanál édes pirospaprika
• 1 kisebb sült cékla vagy 1-2 sült kápiapaprika húsa, esetleg sütőben sült
édesburgonya, répa vagy sütőtök húsa
• Pár percig párolt bébispenót (1-2 marék)
• Stb. – érdemes kísérletezni a kedvenc zöldségeitekkel még.
• Ezeket persze ne egyszerre használjuk, hanem egyet-egyet próbáljunk ki. Pl.
egyik héten készíthetjük fokhagymával és pirospaprikával, máskor
fokhagymával és bébispenóttal, vagy akár a csicseriborsó felét
helyettesíthetjük sült zöldséggel (édesburgonyával, répával, sütőtökkel, sült
kápiapaprikával, brokkolival, stb.).

Tegyük az összes hozzávalót egy
robotgépbe, és jól turmixoljuk össze,
vagy akár használhatunk kézi mixert is.
Eltarthat
néhány
percig,
amíg
viszonylag sima állagot kapunk. Lehet,
hogy párszor meg kell állítani a gépet,
és megkeverni benne az összetevőket,
vagy lekaparni az oldaláról a feltapadt
csicseriborsót. A vizet apránként adjuk
hozzá a humuszhoz, mert ezzel állítjuk
be az állagát. Ha sűrűbbet szeretnénk
(pl. kenyérre kenni vagy zöldségekkel
mártogatni), talán nem lesz szükség a
teljes ½ bögre vízre. Ha hígabb állagot
szeretnénk (pl. öntetnek, szósznak
használnánk), akkor pedig valószínűleg
egy kicsit több kell majd.

EXTRA TIPP: Humuszt nem csak
csicseriborsóból, hanem gyakorlatilag
bármilyen hüvelyesből lehet készíteni –
szerintem például mennyei fekete- és
vörösbabból is, de készítettem már
fehérbabból és borsóból is.

Desszertek
•
•
•
•
•

Almás-fahéjas zabkeksz
Ribizlilekváros brownie
Chia puding
Banános palacsinta
Sütőtökös keksz

Almás-fahéjas zabkeksz
Nagyon szeretem ezt a sütit, mert egyszerű, gyors, és
általában minden van hozzá itthon, ráadásul egészséges.
Gyerekeknek gyakran sütök ilyet uzsonnára, még nem
okoztam vele csalódást.

HOZZÁVALÓK:

• 400 g zabpehely
• 5-6 dl növényi tej
• 2 nagy evőkanál
lenmagpehely
• 2 puha banán
• 2 nagy reszelt alma
• 2 púpozott evőkanál fahéj
• 2-3 db puha datolya

ELKÉSZÍTÉS:
A zabpelyhet sütés előtt 1-2 órával áztassuk be annyi növényi
tejbe, hogy az egész benedvesedjen, de ne álljon alatta a tej
(kb 2-3 dl).
A sütőt 200 fokra melegítsük elő. A maradék tejbe (kb2-3 dl)
törjük bele a banánt tegyük hozzá a puha datolyákat és
turmixoljuk össze. Ezt öntsük hozzá a zabpehelyhez, és ebbe
jöhet még a többi hozzávaló is. Ezeket alaposan keverjük
össze. A végére egy puha massza lesz belőle, de nem baj, ha
nem formázható.
Evőkanállal tegyünk kis kupacokat a sütőpapírral kibélelt
tepsibe. Kb fél óráig, 40 percig hagyjuk sülni. Ha kihűlt
rögtön tálalható.

Ribizlilekváros brownie
A
süteménysütéssel
mindig
hadilábon
álltam,
főként
motivációhiány miatt, mivel én nem vagyok túl édesszájú. Bezzeg
a családom összes többi tagja… Ezzel a sütivel nekik akartam
kedveskedni, de bevallom, nekem is jólesett. (A teljes őszinteség
jegyében: nem 100%-ban teljes értékű, például van benne cukor
és étcsokoládé. Mi ezt néha elnézzük magunknak a boldog közös
családi sütizésért cserébe.)

HOZZÁVALÓK:
• 120 g magas minőségű
étcsokoládé
• ½ bögre cukormentes,
100%-os feketeribizli-lekvár
(lehetne málna, áfonya v.
barack is)
• ½ bögre almaszósz
• ½ bögre nyers barna
nádcukor
• ½ teáskanál őrölt vanília
• 1 ½ bögre teljes kiőrlésű liszt
(pl. 1 bögre hajdina + ½
bögre kukoricaliszt)
• ¼ bögre cukrozatlan
kakaópor
• ½ teáskanál sütőpor

ELKÉSZÍTÉS:
A sütőt előmelegítjük 160 fokra, légkeveréses programon. Alsófelső sütésnél 180 fokot javasolnék. Egy kisebb hőálló tál alját
béleljük ki sütőpapírral.
A csokoládét egy kisebb tálban gőz fölött megolvasztjuk. Egy
nagy tálban habverővel összekeverjük a lekvárt, a nyers
nádcukrot és az almaszószt, majd hozzáadjuk az olvasztott
csokoládét és a vaníliát
Utána beleszitáljuk a lisztet,
a kakaóport és a sütőport,
és
fakanállal
addig
keverjük, amíg viszonylag
sűrű masszává nem áll
össze.
A
tésztát
egyenletesen
eloszlatjuk
a
hőálló
edényben, és kb. 20 percig
sütjük a sütőben. Miután
kivettük, hagyjuk, hogy
teljesen kihűljön, és csak
utána
fordítsuk
ki
az
edényből. Úgy tudom, hogy
hűtőben napokig eláll, de
ezt
még
nem
volt
lehetőségem kipróbálni… J

Chia puding
A chia pudingban az az igazán szép, hogy finom, szofisztikált és
egészséges reggeli válhat belőle, amit előző este néhány perc
alatt elő lehet készíteni. Nekünk ez az egyik kedvenc
vendégváró desszertünk is egyben, főző workshopjainkon is
nagy sikert arat általában. Könnyű elkészíteni, akár nagy
mennyiségben is, szemet gyönyörködtető, és persze
egészséges is.

HOZZÁVALÓK:
•
•
•
•

•
•
•
•

Chiamag (adagonként 2
evőkanál v. 20 gramm)
Növényi tej (adagonként kb. ½
bögre v. 125 ml)
Datolya (adagonként kb. fél
datolya, ami 1 evőkanál
mazsolával helyettesíthető)
Aszalt gyümölcsök vegyesen,
ízlés szerint (szilva, sárgabarack,
vörösáfonya, feketeribizli, füge,
stb.)
Magvak, diófélék, esetleg
granola
Friss (v. akár fagyasztott)
gyümölcsök, ízlés szerint
Fahéj
Vanília (kivonat v. őrlemény)

ELKÉSZÍTÉS:
A növényi tejet (hozzáadott cukor nélkülit használok, általában
szója-, mandula- vagy zabtejet) összeturmixoljuk a datolyával (v.
mazsolával), majd egy tálba tesszük. (A datolya v. mazsola teljes
értékű és egészséges édesítő.) A fűszereket (fahéj, vanília), az
apróra vágott aszalt gyümölcsöket és a chiamagot hozzákeverjük
a tejhez, majd állni hagyjuk legalább 15 percig, vagy akár órákra,
esetleg egész éjszakára betehetjük a hűtőbe, ott türelmesen
megvár minket. Csinosan besűrűsödik, kissé zselés állaga lesz.

Tálalás előtt kis poharakba adagoljuk a pudingot, a tetejére
pedig magvakat vagy granolát szórunk, végül az egészet
megkoronázzuk a gyümölcsökkel. A bogyós gyümölcsöket
szimplán rátesszük, ha pedig nagyobb gyümölcsöket használunk
(pl. banán, barack, stb.) azt előtte értelemszerűen feldaraboljuk
vagy felszeleteljük.

Banános palacsinta
A palacsinta közkedvelt étel, ami lehet desszert, de én
ráérősebb hétvégéken szívesen készítem el a családomnak
akár reggelire is. Néha kicsi, vastag amerikai palacsintákat
sütök, néha nagyobb, vékonyabb, tekerhető verziókat.

HOZZÁVALÓK:
• 150 gramm teljes kiőrlésű liszt
(legszívesebben hajdina- v.
zabpehelylisztet használok)
• 1 teáskanál sütőpor (elhagyható,
de egy kicsit könnyebb állagú
tésztát kapunk, ha használjuk)
• 200-300 ml cukrozatlan növényi
tej (ezzel állítható be a tészta
sűrűsége, és az, hogy milyen
vastagok lesznek a palacsinták)
• 1 érett banán
• Töltelékek (pl. fahéj v. cukrozatlan
kakaópor + datolyacukor, bogyós
gyümölcsök vagy azokból főzött
öntet, 100% gyümölcstartalmú jó
minőségű lekvár (pl. szilva),
mogyoróvaj, házilag készült
nutella, banánszeletek, stb.)

ELKÉSZÍTÉS:
A lisztet, sütőport, banánt és növényi tejet tegyük a turmixgépbe,
és jól turmixoljuk össze, hogy sima, selymes állagú tésztát
kapjunk.
A palacsintasütőt (ha olaj nélkül szeretnénk sütni, muszáj
tapadásmenteset használni) közép-magas hőfokon jól melegítsük
fel. Csak akkor kezdjük el a palacsinták sütését, amikor a serpenyő
már jól felmelegedett, különben a palacsinták leragadhatnak.
1-2 perc után, amikor már sok buborékot látunk a tésztán, és a
széle elkezd elválni a serpenyőtől, műanyag vagy szilikon
spatulával nyúljunk alá, és fordítsuk meg. A másik oldalnak
általában rövidebb időre van szüksége ahhoz, hogy megsüljön.
A kész palacsintákat tegyük egy tányérba, és egy másik tányérral
fedjük le. Így nem hűlnek ki, és a párától ruganyosabbá, puhábbá
válnak. Végül tálaljuk őket a töltelékekkel.
Extra tipp: A kisebb méretű,
vastagabb,
amerikai
stílusú
palacsinták
kis
sütőpapírdarabokkal elválasztva
remekül fagyaszthatók, majd
reggel a kenyérpirítóban gyorsan
felmelegíthetők.
Még egy extra tipp: Banán
helyett használhatunk maradék
sült sütőtököt (1 banán = kb. 100
gramm
sült
sütőtök)
vagy
almapürét is. Amikor sütőtökkel
készítem, keverek a tésztához
mézeskalács-fűszert is. Ha pedig
almával
készítem,
fahéjat
szoktam hozzá tenni.

Sütőtökös keksz
Ezt a sütit egy olyan receptből adaptáltam, amiben eredetileg
sok a margarin, a cukor és a finomított liszt. És bár a cukor egy
részét
megtartottam,
összességében
egy
sokkal
egészségesebb verzióvá sikerült alakítani, miközben abszolút
kávéházi élményt nyújtó, puha textúrájú keksz kerekedett ki
belőle.

HOZZÁVALÓK:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

½ bögre almaszósz
3 evőkanál 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 teáskanál őrölt vanília
1 teáskanál sütőpor
1 teáskanál szódabikarbóna
1 evőkanál fahéj
2 teáskanál őrölt gyömbér

ELKÉSZÍTÉS:
A sütőt melegítsük elő 160 fokra (légkeveréses programon).
Az almaszószt és a mogyoróvajat egy kis edényben folyamatos
kevergetés közben melegítsük össze. Ezzel helyettesítjük 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 kihüljön az aljuk
is.

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.

www.longevity-project.org

