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A 90 napos haditerv  program minta étrend ötlettárának
szerzője, tulajdonosa és szerkesztője Kovács Klaudia (a
továbbiakban: Tulajdonos). A könyv használatával
elfogadod az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. A
könyvben található valamennyi szövegrész, tartalom,
anyag, segédlet, excel tábla a Tulajdonos kizárólagos e-
könyv terméke, azok szerkesztett e-könyv példánya
szerzői jogvédelem alatt állnak. A Tulajdonos fenntart
minden, a könyv bármely részeinek bármilyen
módszerrel, technikával történő másolásával és
terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi
és magyar jogszabályi rendelkezésekre. A Tulajdonos
előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a könyv
egészének vagy részeinek szöveg, grafika, fotó,
adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, fizikai, online
segédlet stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése,
sokszorosítása, kereskedelmi forgalomba hozatala, más
internetes fórumokon, csoportokban, weboldalakon való
nyilvánosságra hozatala. A program teljes egészében
szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt
kivágni, a megcsonkított részt pedig a csoporton kívüli
nyilvánossághoz bármely módon újra közvetíteni TILOS.
TILOS továbbá a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye
nélkül a tartalmát vagy a tartalom bármely részét
technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újra
közvetíteni.
 
 

Szerzői jogok - 90 napos haditerv minta étrend
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi
következményeket von maga után. A Tulajdonos
követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának
megtérítését, amelyet az Általános Szerződési
Feltételek taglalnak. Mindennemű a szerző által
megosztott elektronikus könyv szerzői jogi védelmet
élvez, felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes és
kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. A
Tulajdonos a könyv használata során tudomására
jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.
Amennyiben bármely személyes adatodat eljuttatod,
azzal hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azt a könyv
szerzője - az ügylet jellege által meghatározott célból és
ideig - nyilvántartsa és kezelje. A könyv Tulajdonosa
igyekszik a lehető legpontosabb információkat
szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből,
vagy a helytelen következtetések levonásából eredő
esetleges károkért a Tulajdonos nem vállalja a
felelősséget. A Tulajdonos a könyv információinak
használatából eredő károkért mindennemű
felelősségét kizárja. Minden egyéb kérdésben az
Általános Szerződési Feltételek tartalma és
hivatkozásai az irányadók.

Köszönöm,
hogy munkámat tiszteletben tartod.

Legyen legalább annyi örömed az olvasásban,
mint amennyi nekem volt az elkészítésében.
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                                                       1.nap                                                                                                 2.nap 

  

                                         

1.étkezés   Zabos protein palacsinta (tojás, zab, protein) eperrel 

2.étkezés   Dió alma szeletekkel 

3.étkezés   Töltött padlizsán darált csirke hússal, rizzsel 

4.étkezés   Fahéjas, gyümölcsös tejberizs 

5.étkezés   Grillezett camambert dióval és zöldsalátával 

              

CH   eper, alma, padlizsán, zöldsaláta, rizs, zab 

F   csirke, camambert, tej/kókusztej, protein 

ZS   tojás, olaj, dió 

              

    Zabos protein palacsinta (tojás, zab, protein) 

    zab, tojás, protein, eper, olaj sütéshez 

    Dió alma szeletekkel 

    dió, alma 

    Töltött padlizsán darált csirke hússal, rizzsel 

    padlizsán, tojás, csirke, rizs, olaj 

    Fahéjas, gyümölcsös tejberizs 

    rizs, eper, fahéj, protein, édesítő (szükség esetén) 

    Grillezett camambert dióval és zöld salátával 

    camambert, zöldsaláta, dió, olaj 
 

1.étkezés   Banánkenyér (banán, zabliszt, tojás) eper szeletekkel 

2.étkezés   Sütőben sült sárgarépa korongok 

3.étkezés   Húsleves, durum metélttel, zöldségekkel 

4.étkezés   Epres túrókrém mandulával 

5.étkezés   Tükörtojás padlizsán hajóban (sütőben sütve) sajttal 

                

CH   eper, padlizsán, répa, zöldséggyökér 

    tészta a levesbe, banán, zabliszt 

F   csirkemell, trappista sajt, túró 

ZS   tojás, mandula, olaj 

                

    Banánkenyér eper szeletekkel 

    zabliszt, tojás, banán, protein (elhagyható), eper   

    Sütőben sült sárgarépa korongok 

    sárgarépa 

    Húsleves durum metélttel, zöldségekkel 

    csirkemell, durum tészta, zöldséggyökér, répa 

    Epres túrókrém mandulával 

    eper, túró, mandula, protein (elhagyható édesítővel)   

    Tükörtojás padlizsán hajóban 

    tojás, padlizsán, olaj, sajt   
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3.nap                                                                                                 4.nap 

  

 
1.étkezés   Sajtkrémes tzatziki pirítóssal 

2.étkezés   - 

3.étkezés   Brassói pecsenye, uborkasalátával 

4.étkezés   Almakompót 

5.étkezés   Tonhalsaláta főtt tojással, pirítóssal 

                

CH   alma, kígyóuborka, jégsaláta, fokhagyma 

    burgonya, rozskenyér 

F   pulykamell, tonhal, joghurt, feta 

ZS   tojás, olaj, bacon 

                

    Sajtkrémes tzatziki pirítóssal 

    kígyóuborka, joghurt, feta, rozskenyér, fokhagyma   

    Brassói aprópecsenye pulykából, uborkasalátával 

    pulyka, bacon, burgonya, kígyóuborka, fokhagyma   

    Almakompót   

    alma, fahéj 

    Tonhalsaláta főtt tojással, pirítóssal 

    tonhal, főtt tojás, rozskenyér   
 

1.étkezés   Spenótos tojásfelfújt pirítóssal 

2.étkezés   Szőlő dióval 

3.étkezés   Spenótos csirkés penne sajttal 2/3 adag 

4.étkezés   Spenótos csirkés penne sajttal 1/3 adag 

5.étkezés   Áfonyás protein smoothie 

                

CH   áfonya, spenót, teljeskiőrlésű penne, rozskenyér, szőlő 

    teljeskiőrlésű penne, rozskenyér, szőlő 

F   csirkemell, sajt, tej/növényi tej 

ZS   tojás, dió, olaj  

                

    Spenótos tojásfelfújt pirítóssal 

    spenót, tojás, rozskenyér, olaj   

    Szőlő dióval 

    szőlő, dió   

    Spenótos csirkés penne sajttal 

    csirkemell, penne, sajt, olaj, spenót 

    Áfonyás protein smoothie 

    áfonya, tej/növényi tej, protein   
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5.nap                                                                                                 6.nap 

  

 
1.étkezés   Banánturmix 

2.étkezés   Szilva, pufirizs 

3.étkezés   Tojásos tepsis, mozzarellás rakott brokkoli 1/2 

4.étkezés   Tojásos tepsis, mozzarellás rakott brokkoli 1/2 

5.étkezés   Almás, joghurtos  zöldsaláta pirított baconnel 

                

CH   szilva, brokkoli, zöldsaláta 

    banán, pufirizs 

F   joghurt, mozzarella 

ZS   tojás, bacon, tejföl 

                

    Banánturmix 

    banán, tej/növényi tej, protein   

    Szilva, pufirizs 

    szilva, pufirizs   

    Tepsis tojásos, mozzarellás rakott brokkoli 

    tojás, brokkoli, mozzarella, tejföl   

    Almás, joghurtos zöldsaláta pirítóssal, baconnal 

    alma, joghurt, zöldsaláta 
 

1.étkezés   Ananászos zabmuffin 

2.étkezés   Fahéjas sült alma dióval 

3.étkezés   Grill sajt, ananászos, mazsolás kuszkusszal 

4.étkezés   Baconbe tekert csirke fetás görögsalátával 1/2 

5.étkezés   Baconbe tekert csirke fetás görögsalátával 1/2 

                

CH   alma, kígyóuborka, paradicsom       

    zabpehely (darálva), kuszkusz, ananász, mazsola   

F   csirkemell, feta sajt         

ZS   tojás, bacon, olaj, dió         

                

    Ananászos zabmuffin 

    zabliszt, tojás, ananász, protein   

    Fahéjas sült alma dióval 

    alma, dió 

    Grill sajt, ananászos, mazsolás kuszkusz 

    grill sajt, ananász, kuszkusz, mazsola 

    Baconbe tekert csirke fetás görögsalátával 

    csirke, feta sajt, kígyóuborka, paradicsom, bacon   
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7.nap                                                                                                 8.nap 

  

 
1.étkezés   Málnás zabkása tejjel/növényi tejjel 

2.étkezés   Mandula 

3.étkezés   Székelykáposzta 1/2 

4.étkezés   Székelykáposzta 1/2 

5.étkezés   Ananászos csirkesaláta, finncrips 

                

CH   málna, savanyú káposzta, zöldsaláta 

    zab, ananász, finncrips 

F   Csirke, tej/növényi tej 

ZS   olaj 2ek., mandula 

                

    Málnás zabkása tejjel/növényi tejjel 

    málna, zab, protein, tej/növényi tej   

    Mandula 

    mandula 

    Székelykáposzta 

    csirkemell, savanyúkáposzta, babérlevél, olaj, pirospaprika 

    Ananászos csirkesaláta, finncrips 

    ananász, csirke, finncrips, olaj 
 

1.étkezés   Rántotta paradicsommal, rozskenyérrel 

2.étkezés   Körte mandulával 

3.étkezés   Gyros tál tzatzikivel, édesburgonyával 

4.étkezés   Vajas szendvics uborkával 

5.étkezés   Gyros tál tzatzikivel  

                

CH   körte, kígyóuborka, paradicsom       

    édesburgonya, rozskenyér       

F   Csirkemell, joghurt         

ZS   tojás, vaj, olaj 1ek., mandula       

                

    Rántotta paradicsommal, rozskenyérrel 

    tojás, olaj, paradicsom   

    Körte mandulával 

    körte, mandula   

    Gyros tál tzatzikivel, édesburgonyával 

    
csirkemell, kígyóuborka, édesburgonya (vacsoránál már 
nincs), paradicsom, olaj, joghurt, fokhagyma 

  

    Vajas kenyér kígyóuborkával 

    rozskenyér, kígyóuborka, vaj 
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9.nap                                                                                                 10.nap 

  

 
1.étkezés   Tejberizs eperrel 

2.étkezés   - 

3.étkezés   Rakott burgonya 

4.étkezés   Grillezett zöldségek 

5.étkezés   Tonhalsaláta főtt tojással 

                

CH   eper, padlizsán, répa, hagyma, cukkini 

   rizs, burgonya 

F   tonhal, tej/növényi tej, protein 

ZS   tojás, tejföl, olaj 

                

    Tejberizs eperrel 

    rizs eper, tej/növényi tej, protein   

    Hamis rakott burgonya  

    burgonya, tojás, tejföl 

    Grillezett zöldségek 

    padlizsán, répa, hagyma, cukkini     

    Tonhal saláta   

    tonhal, zöldsaláta, tojás 
 

1.étkezés   Gombás omlett 

2.étkezés   Kapros kefir 

3.étkezés   Tejfölös gombapörkölt bulgurral 

4.étkezés   Édesburgonya csipsz 

5.étkezés   Sült cukkini hajó 

                

CH   gomba, cukkini, hagyma       

    bulgur, édesburgonya         

F   Mozzarella, kefir         

ZS   tojás, tejföl, olaj       

                

    Gombás omlett 

    tojás, olaj, gomba   

    Kapros kefir 

    kefir, kapor   

    Tejfölös gombapörkölt bulgurral 

    gomba, hagyma, bulgur, tejföl   

    Édesburgonya csipsz 

    édesburgonya, olaj 

    Sült cukkinis hajó 

    cukkini, mozzarella 
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11.nap                                                                                                 12.nap 

  

 

1.étkezés   Zabpelyhes rántotta paradicsommal 

2.étkezés   - 

3.étkezés   Tejfölös lencsefőzelék 

4.étkezés   - 

5.étkezés   Baconbe tekert csirkemáj zöldsalátával, aszalt szilvával 

                

CH   zöldsaláta, paradicsom 

    zab, aszalt szilva 

F   lencse, csirkemáj 

ZS   bacon, olaj, tojás 

                

    Zabpelyhes rántotta paradicsommal 

    zab, tojás, paradicsom   

    Tejfölös lencsefőzelék 

    lencse, tejföl   

    Baconba tekert csirkemáj zöldsalátával, aszalt szilvával 

    bacon, csirke, zöldsaláta, aszalt szilva   
 

1.étkezés   Avokádópürés szendvics 

2.étkezés   Meggyes tejturmix 

3.étkezés   Grillezett lazac kapros mártással, répapürével 

4.étkezés   Szilva dióval 

5.étkezés   Paprikás csirkeragu párolt karfiollal 

                

CH   karfiol, répa, szilva, meggy, paprika 

    rozskenyér, szőlő 

F   lazac, tej/növényi tej 

ZS   avokádó, olaj, dió 

                

    Avokádókrémes szendvics 

    avokádó, rozskenyér   

    Meggyes turmix 

    meggy, tej/növényi tej   

    Grillezett lazac kapros mártással, répapürével 

    lazac, répa, növényi tej   

    Szilva dióval 

    szilva, dió   

    Paprikás csirkeragu párolt karfiollal 

    paprika, csirke, karfiol, olaj   
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13.nap                                                                                                 14.nap 

  

 

1.étkezés   Körözöttes abonett főtt tojással 

2.étkezés   Málnás, joghurtos smoothie 

3.étkezés   Rakott karfiol kölessel 

4.étkezés   - 

5.étkezés   Roston csirkemell karfiolpürével 

                

CH   karfiol, hagyma, málna 

    köles, abonett 

F   túró, joghurt, csirkemell, protein vagy édesítő 

ZS   tejföl, tojás, olaj 

                

    Körözöttes abonett főtt tojással 

    túró, hagyma, abonett, tojás   

    Málnás, joghurtos smoothie 

    málna, joghurt, protein vagy édesítő   

    Rakott karfiol kölessel 

    karfiol, köles, tejföl, tojás   

    Roston csirkemell karfiolpürével 

    csirkemell, karfiol, olaj   
 

1.étkezés   Cottage cheese pufirizzsel, kígyóuborkával 

2.étkezés   - 

3.étkezés   Zöldborsó főzelék cukkini fasírttal 

4.étkezés   - 

5.étkezés   Tökmagos tojásmuffin kígyóuborkával 

                

CH   cukkini, kígyóuborka, hagyma 

    zabliszt, pufirizs 

F   cottage cheese, tejföl, zöldborsó 

ZS   tojás, olaj, tökmag 

                

    Cottage cheese pufirizzsel, kígyóuborkával 

    cottage cheese, pufirizs, kígyóuborka   

    Zöldborsófőzelék cukkini fasírttal 

    zöldborsó, zabliszt, cukkini, tojás, hagyma   

    Tökmagos tojásmuffin kígyóuborkával 

    tökmag, tojás, kígyóuborka 
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Zabos protein palacsinta 
A zabot, a tojást és a protein port aprító/turmix gépben krémes állagúra keverd, 
majd olajozott serpenyőben süss palacsintát (kis korongokat vagy egy nagyot).  

Töltött padlizsán 
A padlizsánt vágd félbe, belezd ki. A húsát törd össze krémes állagúra és keverd össze 
a tojással, az előre megpirított darált hússal és az előre megfőzött rizzsel. Ezt töltsd 
bele a padlizsán hajóba és sütőben süsd meg tepsin. 

                                        

Fahéjas, gyümölcsös tejberizs 
Főzd meg a rizst, majd öntsd bele felforrt tejbe/növényi tejbe, ízesítsd fahéjjal 
és protein porral (elhagyható) vagy édesítőszerrel. A gyümölcsöt vagy karikázd 
rá, vagy készíts belőle a fahéjjal pürét a rizs tetejére. 

Banánkenyér 
A banánt törd össze. Tojással, protein porral (elhagyható) és liszttel készíts tészta 
állagot és egy őzgerinc formában vagy kis méretű tepsiben süss belőle piskótát. 

 
Sütőben sült zöldségek 
A zöldségeket vágd fel tetszőleges méretűre és zöldfűszerekkel, borssal, sóval 
meghintve tepsiben pirítsd meg. 

Epres túrókrém 
A túrót turmixold össze az eperrel és a protein porral, tehetsz hozzá fahéjat is.  

            
Tükörtojás padlizsán hajóban 
A padlizsánt vágd félbe, belezd ki óvatosan. A belét kockázd és tedd félre 
későbbre a fagyasztóba, még jól jön más ételhez. A tojást üsd bele a padlizsán 
hajóba és sütőben, tepsiben süsd meg, míg jó nem lesz a tojás. 

Sajtkrémes tzatziki 
Joghurtot, sajtkrémet és kígyóuborkát turmixolj össze egy kevés fokhagymával és 
pár csepp citrommal. 

 
Brassói pecsenye 
A húst kockázott baconös, fokhagymás zsiradékon pirítsd meg. A burgonyát 
főzd, majd főzés után tedd tepsiben sütőbe. Így lesz belőle főtt sült burgonya.  

Almakompót 
Az almát fahéjjal és szegfűszeggel, némi édesítővel, 1 szelet citrommal tedd fel főni, 
kihűlve fogyaszd. 

 
Tonhal saláta főtt tojással 
Egy olajos tonhal konzerv levét keverd el a salátával és halmozd rá a hal húsát, 
illetve szeleteld rá a főtt tojást. Az olajos levet pici citrommal is meglocsolhatod. 

Spenótos tojásfelfújt 
A tojást verd fel, mintha rántottát készítenél. Fűszerezd. Vegyél elő egy muffin 
formát és halmozz előzőleg, minimális olajon megfonnyasztott spenót leveleket a 
formákba. Öntsd rá a tojást. Tedd be a sütőbe és engedd, hogy a tojás felemelkedjen. 
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Spenótos csirkés penne sajttal 
Kevés olajon piríts csirkét. Amikor már majdnem kész, dobáld rá a spenót 
leveleket és hagyd megfonnyadni őket. Főzz külön tésztát, majd leszűrve öntsd 
a serpenyőbe. Mozzarella sajtot szórj rá és olvaszd meg benne. 

Protein smoothiek 
A protein port, a tejet/növényi tejet és esetleges gyümölcsöket turmixold össze. 

 

Tojásos rakott brokkoli 
Főzz tojást. Főzz brokkolit. Mindent szeletelj fel úgy, mintha rakott krumplit 
készítenél. A tojást, a tejfölt keverd össze és halmozd a zöldségekre, főtt tojásra. 
Pici sajtot szórhatsz rá, így süsd meg tepsiben. 

Almás, joghurtos zöldsaláta baconnel, pirítóssal 
Joghurtot, egy csepp mézet keverj el. Vágd fel a friss almát. Piríts kockázott bacont. 
Mindent keverj egy tálba a salátával és végül add hozzá a joghurtos öntetet. 

 
Ananászos zabmuffin 
Zablisztet és apróra vágott ananászt keverj el tojással, protein porral tészta 
állagúra. Muffin sütőbe helyezd és süsd meg a tésztát tepsiben. 

Fahéjas sült alma 
Apróra vágd fel az almát. Serpenyőben, olaj nélkül kezd el pirítani, levet fog 
ereszteni. Hintsd meg fahéjjal és hagyd megpuhulni. Ezt bármikor használhatod 
turmixolva lekvárnak, öntetnek. Nagyon finom édes lesz a fahéjtól. 

 
Grill sajt, ananászos, mazsolás kuszkusz 
A sajtot grillezd. A kuszkuszt készítsd el, majd amikor kész, adj hozz 
kókusztejet, apróra vágott ananászt és mazsolát, majd forrald fel az egészet. 

Baconbe tekert csirke fetás görögsalátával 
A csirkét pirítsd meg, amikor kész, tekerj rá bacont. Sütőben, tepsin süsd meg. A 
görögsalátára kockázz feta sajtot is. 

 
Gyümölcsös zabkásák proteinnel 
A zabpelyhet vízben vagy tejben/növényi tejben főzd fel puhára protein porral. 
A gyümölcsöket turmixolhatod is hozzá vagy a tetejére is halmozhatod. 

Székelykáposzta 
A húst pirítsd meg pici hagymán, olajon, pirospaprikán. Készíts pörkölt alapot. 
Amikor már szaftos, tedd hozzá a savanyúkáposztát és forgasd össze a paprikás 
alappal. Fedő alatt, némi vízzel forrald fel babérlevéllel. 

 
Ananászos csirkesaláta, finncripps 
Az ananászt kockázd fel, majd serpenyőben puhítsd meg, ettől karamellezett 
állaga és íze lesz. Halmozd rá a pirított csirkére és fogyassz hozzá salátát. 
Ropogós elem a tányéron a finncrips. 

Protein smoothiek 
Protein port, vizet vagy növényi tejet/tejet tetszőleges különféle zöldségekkel, 
gyümölcsökkel turmixold. 
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Gyümölcsök magokkal 
A gyümölcsöket nyersen vagy picit pirított formában is elkészítheted. Ha 
ledarálod a magot a gyümölccsel, sűrűbb krémet kapsz. 

Gyros tál tzatzikivel, édesburgonyával 
A húst pirítsd meg, fűszerezd kedvedre. A zöldségeket aprítsd fel. A tzatzikit joghurt, 
kígyóubi, fokhagyma, citromlé alappal készítsd el. Az édesburgonyát hasábjaira 
vágva tepsiben süsd meg. Halmozz mindent egy tányérra. 

 
Kapros kefir 
Egy kevés kaprot egy csepp oliva olajon futtass meg, miután apróra vágtad. 
Hagyd kihűlni, majd keverd el kefirrel.  

Hamis rakott burgonya 
Azért hamis, mert kolbász nélkül készül. Halmozz minden összetevőt egy jénaiba 
vagy tepsibe. Főtt burgonya, főtt tojás, tejföl és a tetejére pici sajtot szórhatsz. Süsd 
meg sütőben. 

 
Grillezett zöldségek 
Tetszőleges formájú, méretű zöldségeket grillezhetsz grill serpenyőben 
zsiradék nélkül. 

Gombás omlett 
Verj fel tojásokat és adj hozzá gombát. Tetszőleges fűszerekkel öntsd a serpenyőbe 
és várd meg, míg megsül. Félbe is hajthatod. Ha külön pirítasz gombát és betöltöd a 
félbehajtott tojásba, kicsit ropogós marad, ízletesebb lesz. 

 
Gombapörkölt bulgurral 
Készíts pörkölt alapot, majd vízzel felöntve főzd meg benne a gombát. A bulgurt 
is készítsd el külön edényben. A végén halmozd a tányérra a bulgurt és tetejére 
a pörköltet. 

Sült cukkini hajó 
A cukkinit vágd félbe, belezd ki és apró kockákat vágj a húsából. Reszelt 
mozzarellával keverd össze és töltsd vissza a hajóba. Sütőben süsd meg. 

 
Zabpelyhes rántotta 
Keverj fel tojást és adj hozzá zabpelyhet, így süsd meg serpenyőben. 

Tejfölös lencsefőzelék 
A lencsét tedd fel főzni vízben, adj hozzá babérlevelet. A végén pici ecetet is önthetsz 
bele. Tejföllel és liszttel habard fel. 

 
Baconbe tekert csirkemáj asztalt szilvával, salátával 
A csirkemájat tekerd baconba és sütőben süsd meg kókusz olajjal megkenve. 
Kockázd fel, majd szórj mellé aszalt szilvát is a saláta tetejére. 

Avokádópüré 
Az avokádót turmixold össze fokhagymával, hagymával. Mindkettő hagymából 
éppen csak. Én egy csepp citromot is szoktam bele tenni. 
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Gyümölcsös tejturmixok 
Növényi tejet turmixolj össze erdei jellegű gyümölcsökkel. A kókusz és 
mandulatej kellemes ízt kölcsönöz neki. Protein port használhatsz. 

Grillezett lazac kapros mártással, répapürével 
A lazacot csak só és bors kíséretében 2-2 percig mindkét oldalán grillezd. Készíts egy 
kapros, oliva olajos, citromos mártást rá. Főzz répát, s pürésítsd le a hal mellé. 

 
Paprikás csirkeragu párolt karfiollal 
A csirkét kezdd el pirítani olajon, majd halmozz rá paprikát csíkokra vágva. 
Engedd, hogy megfonnyadjon. A karfiolt párold apróra vágva. 

Körözött 
Túróba keverj hagymát és őrölt pirospaprikát. 

 
Rakott karfiol kölessel 
Főzz rizst. Főzd meg a karfiolt is roppanósra. Halmozd egy tepsibe mindkettőt. 
Majd a nyers tojást keverd el tejföllel és öntsd a tetejére. 

Karfiolpüré 
A karfiolt főzd meg. Majd turmixold le egy leheletnyi tejföllel 

 

 
Zöldborsófőzelék, zöldségfasírt 
A zöldborsót főzd meg annyi vízben, hogy éppen ellepje. Zabliszttel, tejföllel és 
pici főtt zöldborsóval sűrítsd be. A zöldségfasírtot úgy készítsd, hogy reszeld le 
a zöldséget, nyomd ki a levét, tojást és pici lisztet adj hozzá, majd formázd lapos 
korongokra. Serpenyőben vagy tepsiben süsd meg. 

Tökmagos tojásmuffin 
A tojást keverd fel, szórd bele a tökmagot. Picike zablisztet adj hozzá, tészta állagú 
lesz tőle. Öntsd bele muffin formába és hagyd megsülni sütőben. 

 

Egyéb ötletek, amelyek feldobják az ételt 

Saláta öntet: 

Vinaigrette: 1 tk. dijoni mustár, 1 ek. borecet, 0,5ek. extra szűz oliva olaj. 

Készíthető vörös- vagy fehérborecettel, balzsam-, alma-, málna-, maláta- vagy hasonló fűszeres ecettel is. Az ecetet citrom, zöldcitrom vagy narancs levével 

helyettesítheted. Használhatsz  különféle olajakat, dió-, földimogyoró- és makadámdió-olajat, de a legmegfelelőbb az extra szűz oliva olaj. A dijoni mustárt egészmagos 

mustárral is cserélheted. A saláta öntetet célszerű kis tégelybe tenni és evés előtt rátenni a salátákra, mert így nem szívja fel a saláta és nem lesz túl „zsíros állaga” sem. 
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Pácok húsokhoz, zöldségekhez:   

Mustáros: 0,5 ek. oliva olajat és 1 tk. mustárt keverj össze. Előző este bepácolva a húst a legzamatosabbá teszi, de ha hirtelen készíted, akkor is puha és ízletes  lesz a 

hús tőle.  

Citromos bors: 2 ek. citrom friss leve, 2 ek darált bors, 1 tk. tengeri só. A halak nagyon szeretik ezt a pácot, de bármilyen húsfélére tökéletes. 

Citromos-zöldfűszeres-fokhagymás: 2ek. citrom friss leve, 0,5ek. oliva olaj, 2 gerezd fokhagyma zúzva, 2 tk. friss zöld kakukkfű, rozmaring, petrezselyem kapor, stb. 

Marokkói fűszerkeverék: őrölt fűszerpaprika, koriander, őrölt fahéj, őrölt chili, bors, 0,5ek. oliva olaj. Nem fogod megunni, ha ráérzel az ízvilágra. Ezzel kend be a sütni 

való húst, halat, zöldséget. 

Cajun fűszerkeverék: őrölt pirospaprika, őrölt római kömény, fokhagymapor, bors. Mindenből egy fél kiskanál, 0,5ek. oliva olaj. Ezzel jó dörzsöld be a húst, halat, 

zöldséget, amit sütni, grillezni szeretnél. 

Vörös currypaszta: koriander, chili, fokhagyma, gyömbér, 0,5ek. oliva olaj. 

Harissza: chili, 2 gerezd fokhagyma, őrölt római kömény, őrölt koriander, 0,5ek. oliva olaj 

Mexikói salsa: friss, 1 db kockázott paradicsom, lila hagyma, lime leve, koriander, chili, 0,5ek. oliva olaj. 

Pesto: fenyőmag, bazsalikom, zúzott fokhagyma, reszelt parmezán (elhagyható), 0,5ek. oliva olaj 

Satay-szósz: kókusztej, chili, lime leve, 0,5ek. oliva olaj 

Ponzu-szósz: citromlé, gyömbér, 0,5 tk. méz, 0,5ek. oliva olaj 

Tapenade: 30g sötét oliva bogyó aprítva, fokhagyma, lime, 0,5ek. oliva olaj 

 

 

 

 

Váljék egészségedre minden étkezés! 


