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Kezdjük az elején!

Kérlek, szentelj időt az első fejezet alapos

átolvasására! Ha szükséges, jegyzetelj! Ezek

az alapok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy

küldetésed sikeres legyen!



Kevés az idő a főzésre...
Nehéz kreatívan és ízletesen főzni, hogy ne unjuk meg a teljes heti menünket...
Nem egyszerű a mennyiségekkel pazarlás nélkül bánni...

Az egyik, hogy pontosan megtervezel egy hétre előre minden fogást, hogy mit eszel, mit főzöl. Én
erre tanítalak minden igyekezetemmel. Ehhez csak azt az instrukciót kell átlátnod, amely az étrend
összeállítását mutatja. A mozaikos étrend "használati utasításának" ismerete csettintésre a kezedbe
adja a napi menü összeállítás módszerét. Azaz azt, hogy a felkínált ételek közül tetszés szerint
válogasd össze a kiszemelt ételeket saját kalóriasávod alapján.
A másik út, hogy jól variálható alapanyagokat vásárolsz, amiből akár 3-5 féle ételt is tudsz főzni. Jó
hír az, hogy ebben az étrend és recept e-könyvben nem kell sokat gondolkodni ennek
megvalósításán. A segédlet segít abban, hogy alapanyagokat milyen módon tudsz egyszerre több
féle ételben is felhasználni úgy, hogy két teljesen eltérő kompozíciót kapj, de ehhez ne kelljen a
tűzhelyedet órákig megtelíteni mosogatásra váró edények sokaságával. Például a darált hús +
cukkini lehet egyik napon rakott cukkini, másik napon töltött cukkini hajó, harmadik napon a cukkini
mint spagetti jöhet számításba.

Számold ki a számodra szükséges kalóriaigényt!
Tanulmányozd a napi menü összeállítás szabályrendszerét!
Válaszd ki a mozaikos menürendszerben a számodra tetsző ételeket!
Az élelmiszer felsorolásokban találni fogsz "/" jellel elválasztott felsorolásokat, ez azt jelenti, hogy
ezek közül szabadon, tetszés szerint választhatsz (pld. pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér, stb.).

2 okos megközelítés segít minden elfoglalt háziasszonynak abban, hogy a lehető legrövidebb alatt
készítsen el úgy menüket, hogy azok valóban beleférjenek abba a "lopott időbe", amit mostantól
tervezésnek hívunk.

Nincs titok. Tudatosan történő tervezés a megoldás azokra a problémákra, amelyek a feleségeket,
anyákat, elfoglalt, dolgozó nőket egyaránt érinti.

Mind tudjuk, melyek ezek:
1.
2.
3.

Ezek kiküszöbölésére kizárólag az a konyhatündér tud megoldást varázsolni, aki betartja az ehhez
szükséges 2 alapvető szabályt:

1.

2.

Ezek megvalósításához rengeteg ötletet adok. Garantáltan olyanokat is, amelyekkel eddig talán még
próbálkozni sem mertél, mert azt gondoltad, túl bonyolult vagy nem lesz elég finom az ételed. A menük
készítésénél megtanulod a helyes (és alakbarát) fűszerezés, pácolás, mártás készítés, főzési technikák
sajátosságait. Útmutatót kapsz a saját kalóriaigényed kiszámolásához. A könyv 1500-2000kcal közötti
energiaigényre könnyedén ad étrendtervezési szabályrendszert.

Hogyan tervezz napi/heti étrendet?
1.
2.
3.
4.

Időgazdálkodás & tudatos ételkészítés 1

A hatékony és gyors menükészítés módszere:

Az életmódváltás drága és sok időt vesz el! - Hallom sok helyről. Ha nem jól csinálod az egészet, akkor
valóban magasabb anyagi és időbeli terhet róhat rád a fogyási terved étkezési része! Eegyetlen
módszer létezik a költséghatékony és időbarát életmódváltásra: TUDATOS TERVEZÉS!
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Hogyan lehet olcsó az életmódváltás?
Ne dobj ki élelmiszert, ha fel tudod használni a felesleges részeket ízesítéshez!
Tervezz! Vagy előre egy teljes heti étrendet vagy egy-egy azonos élelmiszercsoportból különféle
ételeket készíts! Így addig használod a megvásárolt alapanyagokat, míg el nem fogynak, mégsem
unod meg az ételt! Nem 4 napig eszel bolognait, hanem minden nap kicsit másként használod a
darált húst, paradicsomot és a köreteket is variálod mellé.
Keresd az akciókat, vásárolj mindig ott, ahol egy-egy élelmiszert megéri beszerezni.
Ha sokszor csábulsz el fizikai jelenlétkor, tudatosan vásárolj internetről pld. online házhoz
szállítással bevásárló listával!
Ne vegyél többet, mint a mi a heti menüdhöz kell! Ha mégis megszalad a kezed, porciózz, fagyassz!
Divatból ne kövess irányzatokat (pld. glutén vagy tejmentes étrend csak akkor kell, ha tényleg
szükséged van rá)!
Ne dőlj be a manipulált és szuper foodok világának! Nincs rá szükséged! Nem jobb a szénhidrát
csökkentett tészta, mint a burgonya. Ne olyan ételt vegyél, amiben a glutén benne van, kiveszik és
helyettesítik mással, hogy gluténmentes lehessen! Egyél eleve gluténmentes élelmiszert, ha
egészségügyi állapotod miatt gluténmentesen kell étkezned.
Ne csalj! Mert így tényleg drága lehet!
Okos élelmiszereket válassz vásárláskor!

Zöldségek és gyümölcsök (friss és fagyasztott)
Tojás
Nyers halak (lazac, pisztráng, harcsa) konzerves halak (tonhal, makréla, szardínia, lazac), füstölt
halak (füstölt lazac, makréla, stb.)
Húsok: csirke, pulyka, csirkemáj, kacsamell, kacsacomb, karaj, marha, bacon
Magas hústartalmú húskészítmények, sonkafélék, virsli (min.70% hústartalom)
Gabonák és álgabonák: basmati rizs, vadrizs, barna rizs, köles, hajdina, bulgur, kuszkusz, quinoa,
cirok, teff, zabpehely, rizspehely, kölespehely, hajdinapehelyDurum tészták
Álgabona tészták: pld. kölestészta, hajdinatészta
Hüvelyesek: zöldbab, zöldborsó, vörösbab, fehérbab, lencse
Magas keményítő tartalmú zöldségek: édesburgonya, burgonya
Növényi tejtermékek: kókusztej, mandulatej, kesudiótej, rizstej, kókuszjoghurt, rizstejszín, totu,
növényi sajtok (pld. violife), növényi tejföl (pld. oetker)
Tejtermékek: görög joghurt, natúr joghurt, túró, kefir, tejföl, sajtok, cottage cheese
Olajos magvak: chia mag, mandula, dió, kesudió, szezámmag, tökmag, pekándió és egyéb diófélék
Növényi lisztek: pld. édesburgonyaliszt, kókuszliszt, mandulaliszt, hajdinaliszt, kölesliszt, stb.
Olajak/zsírok: oliva olaj, kókusz zsír, vaj, kacsazsír, libazsír
Ropogósok: abonett, puffasztott rizs, wasa, finn crips és ilyenfélék
Zöldfűszerek: friss vagy szárított (cukormentes)
Cukormentes vagy minimális cukorral dúsított protein porok
Cukormentes kencék: majonéz, mustár, ketchup, növényi kenceficék (pld. Aldi/Lidl/DM kínál ilyen
verzióból rengeteg alternatívát)
Teljes kiőrlésű tortilla/pita/pizza/hamburger/rétes lapok (azért ezt módjával)
Ehető kenyérfélék: teljes kiőrlésű, pur-pur, rozs, ősgabonás, gesztenyelisztes, hajdina lisztes
Szafi lisztből készült pékáruk
Természetes édesítők: stevia, eritrit, xilit, almacukor (módjával)
Protein porok (lehetőleg kollagén, növényi proteinporok)

Mi kerül egy tudatos vásárló okos kosarába?
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Számold ki alapanyagcserédet!

nő esetében: kcal/nap = (9,99 x TT) + (6,25 x TM) - (4,92 x ÉK) - 161
férfi esetében: kcal/nap = (9,99 x TT) + (6,25 x TM) - (4,92 x ÉK) + 5
(TT =testtömeg kg, TM testmagasság, ÉK = életkor)

A minőségi, rostokkal összeállított étkezés mennyisége sokkal nagyobbnak tűnik, mint a finomított
szénhidrátokkal teli étrend. 2 db meki burger burgonyával, üdítővel közel 1800 kcal. Elfogyasztása
után 2 órával már könnyedén éhes leszel ismét. Míg egy zöldségekkel, gyümölcsökkel, értékes
fehérjékkel alkotott étrend 1800 kcal energia értékkel hatalmas adagnak érződik.
Ha a fogyás optimális kalóriájára számolod ki az elfogyasztandó tápanyagszükségletet, akár 8-12
hétnek is el kell telnie ahhoz, hogy a szervezet a korábbi életvitel után helyre álljon és fogyni
kezdjen. Ezt a fogyni vágyók nem tudják megvárni, ezért a türelmetlenség miatt kapkodnak, mert
eredményt akarnak, ezért inkább koplalni kezdenek (és nem vesznek tudomást a tényről: nem jó
irányt vesznek fel, de a türelmetlenség nagyobb úr). Még az sem tartja vissza őket, hogy később
sajnos visszahíznak a fogyás után, hiszen jóval kevesebbet ettek végig, mint kellett volna és ezt
hosszú távon fenntartani lehetetlen.
Az alapanyagcsere feletti tartós étkezés miatti lassú fogyás azt a kockázatot is magában rejti, hogy
a motiváció ezáltal hanyatlik.

Tapasztalatom az, hogy 2000 kcal feletti alapanyagcsere esetén (amely azt jelenti, hogy 100kg+
testsúlyod van) a fogyás nagyon nehezen indul 2000 kcal feletti étrend mellett. Egy 2000 kalóriás
étrend már biztosan mentesít a koplalás lehetősége alól, ezért 2000 kcal feletti alapanyagcsere
esetén 2000 kcal értékre számítsd az étrended. Ha úgy érzed, nagyon éhes vagy, akkor még iktass
be egy fehérjében gazdagabb kisebb étkezést vagy bármely snack étkezést - hiszen számodra még
így is fogyást jelentő sávban marad az étrend.
Minden felnőtt nő esetén azt gondolom, hogy 1500 kcal alatt nem szabad étkezni, mert súlyos
hormonális problémákat idézhet elő az elégtelen kcal bevitele. Ha bárkinek gondot okoz a kcal
elfogyasztása, óva intem attól, hogy 1500 kcal alá menjen. Az étrend képi megjelenítésű makrói
erre vannak bekódolva 1500-1600 kcal között. Tehát a legkevesebb, amennyit ehetsz, az az e-
bookban található makrózott mennyiségekkel egyenlő. Ha ennél több az egyéni kalóriád, igyekezz
azt betartani, de ha azt soknak érzed, akkor a minimum fogyasztandó mennyiség az e-book alap
makrózása. Oké?

1) Alapanyagcsere számítás:

Példa: 35 éves, 90 kg, 165 cm, nő esetén a képlet így néz ki: (9,99 x 90) + (6,25 x 165) - (4,92 x 35) -
161 = 891 + 1031 - 172 - 161 = 1589
Az alapanyagcsere 1589 kcal, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a szervezet ne koplaljon, ennyi
energiára szükséged van. Érdemes a kerekítés szabályait alkalmazni: 1600 kcal

2) A könyveimben a tényleges energiaszintre is adtam szorzó számokat. De átlagban 1,3-at
szoktunk használni:

A példában látható hölgy tényleges energiaszintje 1600 x 1,3 = 2080 kcal. Ezzel a kalóriával súlyt tud
tartani. Ha többet eszik, hízni fog. Ha fogyni szeretne, akkor ezt a tényleges energiaszintet csökkenteni
kell 15%-kal. 2080 - 15% = 1768 kcal. A fogyás optimális kalóriája 1700-1800 kcal között mozog.

Tapasztalatom több száz lány fogyását illetően, hogy a fogyás optimális kalória szintjének
elfogyasztását nagyon nehezen tudják betartani több oknál fogva:

3) Kettő kitétel, amely rendkívül fontos:

1.

2.



Válassz +1 snacket és a felét készítsd el pluszban
Vagy az egyébként is választandó snacekedből 1,5 adagot készíts
Vagy igyál 1/2 adagot a puffer smoothiekból.

Válassz +1 snacket és készítsd el pluszban
Vagy az egyébként is választandó snacekedből 2 adagot készíts
Vagy igyál egy 3/4 adagot a puffer smoothiekból.

Válassz +1 reggelit vagy ebédet vagy vacsorát és a felét készítsd el pluszban
Vagy az egyébként is választandó reggeliből / ebédből / vacsiból / 1,5 adagot készíts
Vagy igyál 1 adagot a puffer smoothiekból.

Válassz + 1 reggeli vagy 1 ebéd vagy 1 vacsora ételt és készítsd el
Vagy az egyébként is választott reggeliből vagy ebédből vagy vacsorából 2 adagot készíts (nem kell
egyszerre megenni, lehet 6-7.étkezés is)
Vagy igyál 1 adagot a puffer smoothiekból és fogyassz mellé 2 db cukormentes kekszet (pld. gúllon)

Amennyiben ez az étrend számodra kevés kalóriát tartalmaz és jóval több kalóriát fogyasztva is
egyenletes a fogyásod megingások, félbeszakítások nélkül, motivált vagy, türelmes és a lassabb fogyás
sem riaszt vissza, akkor a következők szerint tudod pótolni a hiányzó kalóriát minden bonyolultság
nélkül.

Ha 1700 kcal az előírt kalóriád
A menün felül:

Ha 1800 kcal az előírt kalóriád
A menün felül:

Ha 1900 kcal az előírt kalóriád
A menün felül:

Ha 2000 kcal az előírt kalóriád
A menün felül:

Saját kalóriaigényedre szabhatod! 4

Az étrend átlagosan 1500-1600 kcal között, magas szénhidrát fogyasztással bír

Ha magasabb a kalóriaigényed és fogysz is annak fogyasztásával:

Vannak eltérések az ételek között, de minden szempontból megfelel annak a kritériumnak, hogy fogyási
pályára állít. A szénhidrát ne ijesszen el! Ezek JÓ szénhidrátok, amelyekre szüksége van testednek!
A fogyás egyik kulcsa az alapanyag megválasztása. Láthatod, hogy rostokban, tápanyagokban gazdag,
túlzott liszt és cukorfagyasztástól kímélt étrendet találsz. Tartalmaz cukrokat és lisztféléket, de azon
módon, amely odafigyel a vércukorszint stabilitására és elenyésző az étrendben a használatuk. Ennyit
használhatsz és cél az, hogy életmódszerűen tudd alkalmazni a módszert, ne érezd, hogy
megvonásokkal kell élned állandóan. Az ételek úgy lettek összeállítva, hogy bizonyos fokú kalória és
szénhidrát ingáztatást érj el, azaz az anyagcserét folyamatosan munkára késztessük.

1500-1600 kcal-s étrend már nem koplalás. Ha csak azt használod, amire az e-book ki van makrózva,
fogynod kell. Ez már nem sanyargatás, ezzel már nem okozol túlzott kalória deficitet. Azaz, ha ezeket a
kiszámolt ételeket ilyen adagban eszed, eredményes leszel. Magasabb alapanyagcsere esetén is
javaslom, kezdd 1500-1600kcal-s étrenddel és ha jól érzed magad, ezzel el tudsz indulni.



Az étrendről érthetően
Reggelire, ebédre, vacsorára és snackekre ad mozaikos választási lehetőséget.
A levesek fele annyi kcal-t tartalmaznak kb., mint az egyéb ebéd főételek, ezért 3 módon
fogyaszthatod el ezeket ebédre: a) vagy válassz melléjük 1 snacket, b) vagy duplázd a leves adagot c)
vagy a leves mellé fél adag egyéb főételt ehetsz (fél adag leves + fél adag főétel megfelel 1 ebéd
szükséges kalóriájának). A leves önmagában tehát kevés egy főétkezésre ebédre.
Bármelyik napon bármelyik étrend összeállítási mód közül választhatsz a következők szerint:

Ha nem bírod megenni az adagot, fokozatosan szoktasd hozzá magad. Ez egy 1450-1600kcal közötti
étrend, nem okozhatna problémát alap esetben - de a minőségi és rostokkal teli étkezés sokak
számára megterhelő az elején. Adj időt magadnak! Ha most nem tudod még megenni, ne erőltesd, de
idővel hozzá kell szoknod. Az is megoldás, hogy több étkezésre húzod szét, pld. 6-7x eszel, minimum
3-maximum 5 óránként.
Ne hagyj el étkezéseket és ne is adj hozzá plusz élelmiszereket. Ebben az esetben el fogsz térni az
étrendtől és annak sok értelme, illetve eredménye nem lesz.
Az étrendben szerepel minden fontos tápanyag. Kérlek, tartsd be az élelmiszerek megkötéseire
vonatkozó intelmeimet, pld. ha mennyiséget vagy darab számot írok, akkor valóban annyit fogyassz,
ellenkező estben nem tartod be a szabályokat.
Ami az étrendben nem szerepel, mert ki kell vonnod: ízfokozók, túlzott búzaliszt fogyasztás, fehér
kenyér, cukros üdítők, bolti mártások, leves kockák, gyors pácok. Helyettük a receptekben és
összevalókban írom, mit használj, illetve remek pácötleteket és fűszerezési technikákat mutatok
ebben az ebook-ban.
Gyümölcsöt önmagában soha ne egyél, mindig párosítsd magvakkal. Ha a gyümölcsöket nem tudod
megenni intolerancia, emésztési gond miatt, válassz helyettük zöldségeket (pld. sütve, grillezve).

Hogyan állítsd össze étrendet? 5

A) Válassz 1 reggelit + 1 ebéd főételt + 1 vacsorát + 1 snacket
B) Válassz 1 reggelit + 1 levest + 1/2 adag ebéd főételt + 1 vacsorát + 1 snacket
C) Válassz 1 reggelit + 1 levest + 1 vacsorát + 2 snacket
D) Válassz 1 reggelit + 1 levest + 1 ebéd főételt + 1 vacsorát
E) Válassz 1 reggelit + dupla adag levest + 1 vacsorát + 1 snacket

Étkezési ritmus

Felkelést követő 1 órán belül reggelizz! A kávé nem reggeli! Kizárólag a reggeli kategóriákban felsorolt
ételek alkothatják a reggelit. VAGY! Amennyiben nagyon nem tudsz enni ennyit, akkor a délelőtt vagy
délután fogyasztandó snack-kel cseréld fel. Tehát mindenképp egyél valamit reggel és ha nem megy,
később edd meg a szükséges adagot!
A reggeli étkezést követően indul a 3-5 óránként történő étkezési ritmusod. Azaz minimum 3,
maximum 5 óránként egyél a soron következő étkezésből!
Délután 15 óráig bezárólag fogyaszd el az ebédre szánt főételt!
Ebédet ne cserélj le vacsorára! Ez a legtartalmasabb étkezés, vacsorára már sok lenne!
Étkezések között semmit ne egyél! Egy falatot se, mert inzulinválasszal jár! Ebbe tartoznak a
kalóriatartalmú italok is (pld. gyümölcslé, kávé, tejes kávé, smoothie, ízesített ásványvíz).
Étkezések között csak kalóriamentes folyadékot igyál! Citrom/lime leve mehet a vízbe!
A kávét az étkezés részeként fogyaszd!
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Ha nagyon nem szeretsz valamit

Cserebere lehetőségek

Azt azért az elején tisztázzuk: ha tényleg változni, gyógyulni és fogyni szeretnél, tedd félre az
ellenérzéseidet, tanulj meg változatosan és ízletesen fűszerezni, pácolni. Adj esélyt minden ételnek és
csak akkor cserélj le bármit, ha nagyon nagy problémát okoz az elfogyasztása. Szándékosan nem
tettem az étrendbe szuper food-okat, drága alapanyagokat. Hétköznapi ételeket találsz, amelyek
alapanyagai minden bevásárlóközpontban megtalálhatók. Érdemes előnyben részesíteni az
ALDI/LIDL/SPAR egészséges termékcsaládjait, szezonálisan is előrukkolnak folyton újdonságokkal.

Folyadék
Igyál naponta minimum 2L tiszta folyadékot, amely nem cukros üdítő. Ha kávézol, hormonális problémád
miatt a kávé tiltólistás, vérnyomást növel és stimulálja a pajzsmirigyet, amely az egész hormonháztartást
zavarja. Ebben az esetben koffeinmentes verziót választhatsz! Ha kávézol bármilyen formában, kísérje
+2dl folyadék minden elfogyasztott kávédat, hiszen vizet köt meg.

csirkemell helyett lehet pulykamell, csirkemáj, kacsamell, sovány marhahús, csirkecomb,
pulykacomb
kókusztej helyett lehet mandulatej, rizstej, kesudiótej (nem cukrozott)
édesburgonya helyett lehet burgonya
rizs esetén mehet basmati rizs, barna rizs, vadrizs
gabona köretek közül kedvedre variálhatsz: basmati rizs, barna rizs, vadrizs, quinoa, köles, hajdina.
szafi tészták, kölesből készült tészta, hajdinából készült tészta, quinoaból készült tészta,
vöröslencse tészta, kuszkusz, bulgur, zabtöret, rizstészta
zöldségek esetén előnyben a zöld zöldségek, ha bármit le szeretnél cserélni (cukkini, uborka,
salátafélék, zeller, paprika, brokkoli, karfiol, káposztafélék, kelbimbó, kukorica)
gyümölcs: bármelyik mehet, de előnyben vannak az erdei gyümölcskeverékek: a meggy, az eper, az
áfonya, a ribizli, a málna és ezen kívül az alma; mindig párosíts magvat, vagy ha a receptben
smoothie-t készítünk, akkor a növényi tejet/tejet
hüvelyesek esetén lehet válogatni: vörös bab, fehér bab, zöldbab, csicseriborsó, zöldborsó, lencse,
kukorica (utóbbival óvatosabban bánjunk cukortartalma miatt)
palacsinta esetén a receptet kiválhatod szafi palacsinta lisztjével készült verzióra
abonett helyett mehet barna puffasztott rizs, barna puffasztott rizs csipsz, fehér puffasztott rizs, finn-
cripps vagy bármely hasonló roppanós kenyérke, szafi ripsz, stb.
ketchup és mustár csak cukormentes lehet és helyettük ne válassz más kencét
fahéj helyett használhatsz cukrozatlan kakaóport
sült zeller helyett mehet sült répa, sült cukkini, sült cékla, sült karalábé, sült hagyma, sült padlizsán,
sült paprika, sült paradicsom
sült/grillezett gomba helyett mehet sült répa, sült cukkini, sült cékla, sült karalábé, sült hagyma, sült
padlizsán, sült paprika, sült paradicsom
olajos magvak közül szabadon választhatsz: mandula, dió, kesudió, tökmag, szezámmag, stb.
főzelék helyett készíthetsz levest is, használj több vizet és sűríts kisebb mértékben
töltött hajók esetén készíthetsz hajók helyett egytálételt is serpenyőben: mindent vágj kockákra vagy
csíkokra és csak rottyantsd össze az ételt ragunak

Rövidítések az étrendben
g = gramm db = darab ml = mililiter dl = deciliter tk = teáskanál ek = evőkanál kk = kiskanál

mk = merőkanál
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Mi a kulcs az egészséges fogyáshoz a menük készítésénél?

Az előre tervezés, a "meal prep", vagyis a dobozolás. Ez azért fontos, mert a kitűzött napi étrendedet
magaddal tudod vinni, előre tudod porciózni, előre tudsz több adagot is megfőzni és pontosan tudni
fogod, mikor mennyit ehetsz.

Ez tulajdonképpen a konyhai előkészülés. Vegyél néhány jó minőségű tároló dobozt. A tervezés része a
bevásárló lista összeállítása az étrendtervezés után. Akinek még nem megy hasra ütésre az
életmódváltás, annak étrendet kell terveznie. Ez egy tudatos sorvezető, egy mankó, hogy tényleg azt és
annyit egyél, ami segíti a fogyási céljaidat. Ha úgy indulsz el otthonról, hogy azt eszel, ami a helyi
kifőzdében lesz vagy azt eszel, amit otthon találsz, nem lehetsz biztos abban, hogy a munkádnak lesz
igazán haszna.

Legyen néhány éles késed. Érdemes több méretűt beszerezned, mert egyes élelmiszereket más és
más mérettel könnyebb felszeletelni
Legyen egy jó turmixgéped/aprítógéped. Remek eszköz, rengeteg ételhez fel tudod használni:
smoothiekhoz, levesekhez, mártásokhoz, főzelékekhez, daráláshoz, mártogatósokhoz és például a
maradék zöldségek, gyümölcsök esetén is hasznos lehet annak érdekében, hogy ne dobj ki rád
maradt pár falatot.
Edények, lábasok: rozsdamentes acélból, üvegből. Én szeretem, ha van fülük, mert könnyebb
megfogni, önteni belőlük. És kifejezetten kedvelem a fedővel rendelkezőket. Gyorsítják a főzési időt.
Fontos egy tapadásmentes serpenyő, hogy minél kevesebb zsiradékot használj főzéshez. Érdemes
olyat venni, amit a sütőbe is betehetsz.
2-3 db tepsi, nagyobb és kisebb peremű, kisebb és magasabb peremű, hogy tudj benne zöldségektől
kezdve sülteken át süteményeket is sütni.
Szilikonos forma süteményekhez, muffinokhoz. Érdemes egy nagyobbat venni tortákhoz és több
kisebb muffinosat is a kisebb apró sütikhez.
Egy szeletelő alapkellék. Sok időt spórolhatsz meg egy uborkasalátához például, ha van egy
egyszerű szeletelőd.
Vágódeszka mindig kell. Higiéniai okokból célszerű többet tartani a húsoknak külön, a zöldségekhez,
gyümölcsökhöz. Érdemes a fadeszkákat előnyben részesíteni, mert antibakteriális hatásuk van és
sokáig használhatók. De a műanyag is tökéletes. Az üvegdeszkákkal vigyázz, mert csúszósak.
Keverőkanál, fakanál, szedőkanál és egy habverő. Ezekkel tudsz könnyen dolgozni.
Mérőpohár - ha nagyobbat választasz, abban botmixerrel is tudsz turmixolni.
Tálak, keverőtálak - keveréshez, tároláshoz, tálaláshoz.
Szűrők, több méretben. Gyümölcs, zöldség mosáshoz és a tészták, gabonák leszűréséhez
használhatod. Én szeretem a fém alapú termékeket.
Konyhamérleg - elengedhetetlen, ha tudni szeretnéd, hogy a menüd milyen makrókat tartalmaz.

Ahhoz, hogy egy egészségtudatos életmódot folytathass, nem kell sok flancos dolog a
konyhádba! Miket érdemes beszerezned?



Főzés. Az anyagokat bő vízben forrásig hevítjük, amíg megpuhulnak az élelmiszerek. Pld: leves,
főzelék, mártás, főtt hús.
Forralás. A folyadékot forráspontig hevítjük, utána levesszük a tűzről.
Forrázás. A megmosott anyagok 1-2 percig belemártjuk forró vízbe.
Párolás. A korszerű, fitnesz konyha lényeges eljárása, mivel így az ásványi anyagok kevésbé
oldódnak ki, az ételek kellemesebb ízt kapnak és nem használunk annyi zsiradékot. Kevés vízzel
vagy anélkül történik. Az anyagok majdnem a saját levükben puhulnak fedő alatt.
Gőzben való főzés. Ez is a párolás egy módja. Vízzel telt edénybe helyezzük a lefedett edényt, a
vízgőz hatására az étel pedig megfő.
Sütés zsiradékban. Vajat, olajat vagy zsírt használva az ételeket kevés vagy bő zsiradékban
sütjük/pirítjuk. A kevés zsiradékban inkább pirítunk.
Sütőben sütés. Főleg egészben sült húsokat készítünk így. De mindenféle ételt be tudunk tenni
tepsibe. Mindig célszerű előmelegíteni a sütőt, majd utána behelyezni az ételeket.
Alufóliában sütés. A sütőbe rakás előtt a nyersanyagot a fólia közepére helyezzük, a két szélét
dupla ráhajtással lazán összefogjuk, majd a másik két oldalon is felfelé csavarjuk. Így elegendő hely
marad a keletkező gőznek, az nem feszíti szét a "csomagot". Az étel íze, aromája kellemes marad,
kevés pörzsanyag keletkezik.
Sütőzacskóban sütés. Hasonló ételek készülhetnek benne, mint az alufóliában. Előnye, hogy a hús
zöldségekkel együtt párolható benne, használata egyszerűbbé teszi az ételkészítést és még a
mosogatást is. A fűszerekkel ízesített nyersanyagokat a zacskóba helyezzük, a száját szorosan
lezárjuk, majd a csomagot tepsibe vagy más alkalmas edénybe tesszük és villával vagy hústűvel
megszurkáljuk, hogy a keletkező gőz ne feszítse szét sülés közben.
Roston sütés. Az egyik legrégebben ismert és alkalmazott zsír nélküli sütési mód. A húsokat
általában pácolt, vagy fűszerező előkészítés után, gyengén megolajozva, piros színűre sütjük meg,
mert a pörzsanyag jellegzetes ízt ad.
Grillezés. A zsiradék nélküli sütés egyik változata, amikor nagy intenzitású hősugárzás hatására
puhul meg a nyersanyag, és felületén barnapiros, ízletes pörzsanyag képződhet. Ehhez a sütési
módhoz zsír vagy olaj felhasználása nem szükséges, sőt még a húsokban lévő zsír jelentős része is
kicsepeg a készítés során.

Főzési technikák 8

Milyen eljárásokkal főzhetsz?

Gyakran használt kulcsszavak a receptkönyvekben:

Alaplé. Zöldségekből vagy csontos húsokból főzzük és később máshoz tudjuk felhasználni, pld.
mártásokhoz, főzelékhez.
Csőben sütés. Az étel tetejét mártással bevonjuk, reszelt sajttal szórjuk, majd forró sütőben
aranysárgára sütjük.
Habarás. A lisztet egy kevés hideg vízzel vagy tejföllel, esetleg tejszínnel simára keverjük, majd 1-2
merőkanálnyit az étel forró levéből belemerítünk. Ez a hőkiegyenlítés, így a hideg és a meleg miatt
nem fog az étel összecsomósodni. Érdemes kavarás után szűrőn át engedni az ételhez kis lángon
és utána forralni még 2-3 percig.
Marinád. Fűszeres páclé vagy ízesítők keveréke.
Pácolás. A hozzávalót nedves vagy száraz pácban érleljük. Ezáltal pld. a húsok puhábbra sülnek.
Rántás. Zsiradékon pirított liszt, ami sűrítésre szolgál egy leveshez, főzelékhez.
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Alap pácok, amiket használhatsz!
Olaj, apróra vágott petrezselyemzöld, egy rész apróra vágott kapor, ízlés szerint só, fehér bors.
Olaj, mustár, ízlés szerint só, fekete bors.
Mustár, olaj, piros fűszerpaprika, ízlés szerint só.
Paradicsompüré (vagy cukormentes ketchup), olaj, apróra vágott rozmaring, apróra vágott
petrezselyemzöld, apróra vágott bazsalikom, ízlés szerint só.
Zúzott fokhagyma, olaj, ízlés szerint só.
Mustár, nagyon finomra darált mogyoró, ízlés szerint só.

OLASZ: 2 ek kapribogyó, 2 gerezd fokhagyma préselve, 2 ek aprított petrezselyem zöld, 4 ek
olívaolaj. Ideális minden húshoz.
THAI: 1 lime leve, 2 ek olaj, 1 fokhagyma préselve, 1.5 ek halszósz, 2 ek aprított koriander. Ideális
nyársakhoz.
KÍNAI: 45 ml halszósz, 30 ml rizsbor, 15ml szezámolaj, stevia cseppek, 1 dkg préselt fokhagyma, 1
dkg reszelt gyömbér, 30 ml méz
MAROKKÓI: őrölt fűszerpaprika, koriander, őrölt fahéj, őrölt chilli, bors, 60ml oliva olaj. Nem fogod
megunni, ha ráérzel az ízvilágra. Ezzel kend be a sütni való húst, halat, zöldséget.
AFRIKAI MÁZ: 2 tk őrölt fahéj, 2 tk szegfűbors, 2 tk őrölt koriandermag, 1 tk cayenne bors, őrölt
bors ízlés szerint.
ANGOL: 1 ek angol mustárpor, stevia cseppek, néhány szál kakukkfű levelei. Ideális steak
bedörzsölésére.
INDIAI: 1 ek őrölt koriander, 1 ek őrölt római kömény, 1 tk csípős chilipor. Ideális bárány és
sertéshúsokhoz.
CITROMOS, PIKÁNS: 1 citrom reszelt héja és leve, 2 lime reszelt héja és leve, 1 ek méz, 1 ek
olívaolaj, 1 tk őrölt koriander, 1 tk paprika, 1 tk őrölt római kömény, 1 ek aprított mentalevél
PONZU-SZÓSZ: citromlé, gyömbér, 1 tk. méz, 60ml oliva olaj

Különlegesebb pácok, amiket használhatsz!

NARANCSOS, BALZSAMOS: 4 ek balzsamecet, 3 ek narancslé, 1ek reszelt narancshéj, 0.5 tk
barnacukor, őrölt bors
CITROMOS-ZÖLDFŰSZERES-FOKHAGYMÁS: 2ek. citrom friss leve, 60ml oliva olaj, 2 gerezd
fokhagyma zúzva, 2 tk.friss zöld kakukkfű, rozmaring, petrezselyem kapor, stb.
CAJUN: őrölt pirospaprika, őrölt római kömény, fokhagymapor, bors. Mindenből egy fél kiskanál,
60ml oliva olaj. Ezzel jó dörzsöld be a húst, halat, zöldséget, amit sütni, grillezni szeretnél.
VÖRÖS CURRY PASZTA: koriander, chilli, fokhagyma, gyömbér, 60ml oliva olaj.
HARISSZA: chili, 2 gerezd fokhagyma, őrölt római kömény, őrölt koriander, 60ml oliva olaj
MEXIKÓI SALSA: friss, 1 db kockázott paradicsom, lila hagyma, lime leve, koriander, chilli, 60m oliva
olaj.
PESTO: fenyőmag, bazsalikom, zúzott fokhagyma, reszelt parmezán (elhagyható), 60ml oliva olaj
SATAY-SZÓSZ: kókusztej, chilli, lime leve, 60ml oliva olaj

Mustár, szegfűszeg, zúzott fokhagyma, fekete bors, ízlés szerint só.
Olaj, őrölt gyömbér, őrölt szerecsendió, törött fekete bors, ízlés szerint só.
Olaj, csípős paprika, fekete bors, zúzott fokhagyma, reszelt vöröshagyma, ízlés szerint só.
Mustár, őrölt koriandermag, őrölt mustármag, olaj, ízlés szerint só.
Őrölt pirospaprika, őrölt szerecsendió, chilipor, fokhagymapor, só, őrölt fekete bors, majoránna.



Fűszerezés & mártás készítése ízletesen 10

Hogyan fűszerezz húsféléket?
HAL: bazsalikom, borsikafű, kapor, tárkony, babérlevél, pirospaprika, fekete bors, zeller, kakukkfű,
vöröshagyma
SZÁRNYAS: borsfű, tárkony, köménymag, majoranna, paprika, fekete bors, zeller, rozmaring, curry
keverék
SERTÉS: fokhagyma, köménymag, babérlevél, majoranna, pirospaprika, fekete bors, rozmaring,
kakukkfű, vöröshagyma, curry
MARHA: kapor, fokhagyma, köménymag, babérlevél, majoranna, pirospaprika, fekete bors,
petrezselyemzöld, rozmaring, vöröshagyma, chili, curry-keverék

Hogyan fűszerezz zöldségeket?
BURGONYA: bazsalikom, metélőhagyma, kapor, majoránna, borsmenta,
petrezselyem
CÉKLA: bazsalikom, babérlevél, kardamon, kapor, tárkony
PARADICSOM: bazsalikom, babérlevél, petrezselyem, oregánó
SÁRGARÉPA: bazsalikom, kapor, majoránna, petrezselyem, kakukkfű
SPENÓT: rozmaring, oregánó, tárkony
TÖK: bazsalikom, kapor, oregánó
UBORKA/CUKKINI: bazsalikom, tárkony
VÖRÖSHAGYMA: bazsalikom, oregánó, kakukkfű
ZÖLDBAB: bazsalikom, kapor, rozmaring, kakukkfű, oregánó
ZÖLDBORSÓ: bazsalikom, kapor, oregánó

Az ételben található bármely zöldség / gyümölcs egy részét tedd félre.
Készíts elő valamilyen hagymafélét (fokhagyma, újhagyma, medvehagyma, snidling, póréhagyma,
fehér hagyma, vöröshagyma) - kivéve a gyümölcsmártásoknál.
A fokhagymát és bármely hagymát pirítsd meg picit 1 fújásnyi olajon vagy 1 kiskanál kókusz zsíron.
Használhatsz paprikát is, mintha pörkölt alapot készítenél.
Ha már üveges, add hozzá a kiválasztott zöldségedet.
Párold, pirítsd össze a hagymával. Adj hozzá fűszereket.
Egy dl vízzel együtt tedd az elkészült, megpirított zöldségeket turmix gépbe. A krémesebb állag miatt
1 kis kanál tejfölt / tejszínt / joghurtot tehetsz hozzá, de szerintem ezek nélkül is tökéletes egy
mártás.
Turmixold krémesre vagy apró darabosra az egészet.
Tedd a húsra vagy zöldségre és rántás/habarás nélküli egészséges mártást késztettél! Ezek az apró
trükkök segítenek a fittebb étrendhez. Ez egy natúr csirkemellet királynővé tesz a tányérodon!
Gyümölcsmártáshoz édesítőszer, méz, fahéj az ideális. Serpenyőben kezdd úgy, hogy megszórod a
gyümölcsöt és engeded, hogy karamellizálódjon. Ha nem elég édes, egy ici-pici méz jöhet.

Plusz kalóriák nélküli mártás készítése titkai:

répa
kígyóuborka
paradicsom
gomba
padlizsán
cukkini
paprika

Miből készülhet mártás?
tök
vörösbab
fehérbab
zöldborsó
zöldbab
cékla
spenót

vöröshagyma
hagymavariációk
brokkoli
karfiol
kukorica
kelbimbó
avokádó

alma
ananász
erdei gyümölcs
körte
narancs
szilva
citrom / lime

meggy
cseresznye
füge
mangó
grapefruit
papaja
sajtok
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Ne a régi rossz emlékekre hagyatkozz! A menza ételek valójában nagyon finomak!

Alap "ételportfólió":

Gyerekkorunkban voltak kedvelt és kevésbé szerethető ételeink a menzán és otthon. Ha ezeket finoman
és reform módon készíted, diétád és akár családod, gyermeked étrendjének bázisát is adhatják.

Levesek: húsleves, zöldség alapú, gyümölcs alapú, betéttel vagy betét nélkül, krémesítve, tésztával
vagy tészta nélkül, rántással vagy rántás nélkül, magyaros, keleties, nemzeties. Hangsúly az
alapanyagokon lesz. Bármely leves beilleszthető a diétába.

Főzelékek: zöldség alappal, gyümölcsös alappal, hüvelyesekkel, különféle feltétekkel, rántással, vagy
épp önmagával sűrítve, alaplével, zöldfűszerekkel, sósan, édesen. Sokféleképpen lehet készíteni.
Fontos szerepük van abban, hogy a szükséges zöldség és gyümölcsfogyasztást könnyebben tudjuk
beépíteni az egészséges menükbe.

Rakott ételek: hússal, hús nélkül, zöldségekkel, tojással, sajttal, tejföllel, joghurttal, tejszínnel,
zöldségekkel, gabonákkal, csőben sütve.

Rántott ételek: klasszikusoktól a különlegesebb formákig, magvakkal, zabkorpával, különleges
köretekkel, mártásokkal, savanyúságokkal, mégis reform formában kivitelezve.

Tészta ételek: zöldségekkel, tejtermékekkel, húsfélékkel, sonkafélékkel, különleges mártásokkal,
édesen és sósan is. Ki ne szeretné ezeket?

Egytálételek és raguk: mindenféle módon zöldségekkel, gyümölcsökkel, húsfélékkel és mártásokkal
variálva visszaköszönnek a kedvencek.

Naturál elemek: grillezett, roston sütött hús és hal félék végtelenül variálható zöldség és köret
elemekkel, mártásokkal, fűszerekkel, különféle pácokkal, hogy megunhatatlan legyen az ízviláguk.

Szendvicsek: hétköznapi és különleges, friss vagy épp melegszendvics formában, zöldségalapú és
pástétom alapú kencékkel.

Tojásos ételek: rántottától az olasz konyháig, zöldséges és fűszeres verziók

Kásák, pohárkrémek, tejdesszertek: klasszikus tejberizstől egészen a chia pudingig rengeteg variáció
a laktató finomságok itt megtalálhatók.

Palacsinták, gofrik, muffinok, piték, piskóták, pár perces édességek: sós és édes formában
mindenféle reform verziók

Smoothiek: gyümölcsös, zöldséges, tejes, tejmentes, magvakkal dúsított, rostos italok

Saláták: húsmentes, húsos, különféle öntetekkel, gyümölcsökkel, magvakkal, sajtokkal

Jeges finomságok: házi fagylaltok, jeges kávék
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Milyen sajátos élelmiszerekre épül a japán, kínai, vietnámi konyha?

Alap japán "konyhakészlet":

Azokat az alapanyagokat fogom csokorba szedni, amelyeket a receptekben is alkalmaztam. Jóval több
minden szerepel a keleties ízvilágban, de mindent nem fogok felsorolni. Csak azt, amit itt tudnod kell.

Szójaszósz: ősi ízesítő, fűszerező alapanyag. Alapja a szójabab, időnként búzával vagy árpával
keverve készítik, Japánban különösen kedvelt a búzával dúsított variáns. Többféle változata létezik,
mindegyiket fahordókban érlelik, a fermentáció következtében jótékony hatást gyakorol az emésztésre,
vitamindús és fűszeres íze pedig nagyszerűen kiegészíti az ételekét. A két alapvető változata a világos
és a sötét. A világos szójaszószt asztali ízesítőként, öntetként alkalmazzák, a sötétebbet főzésre,
pácolásra. Önmagában erős, kissé karamellás íze van, különféle alapanyagokhoz keverve egzotikus
zamatot kölcsönöz az ételnek.

Rizsecet: erjedt rizsből készült hagyományos ecet. Savtartalma fele akkora, mint az itthoni
hagyományos eceteké, ezért bátran használhatjuk saláták ízesítésére is. Íze kicsit édes, kicsit sós, a
szusi nélkülözhetetlen alapanyaga.

Nori: pirított tengeri algalapok, sushi rajongóknak fontos alapanyag. Magában enyhén sós és tenger
ízű. Érdekessége, hogy porrá őrölve fűszerként is használható. Kiváló vas- és kalcium forrás.

Wasabi: japán vizitorma vagy zöld torma. Ebből készítik az itthon is ismert zöld krémet. Frissen
reszelve az igazi, de Japánon kívül meg kell elégednünk a tubusos (vagy por) kiszereléssel. A wasabi
elsősorban sushi miatt vált ismertté Magyarországon, a makit (tekercs) és a nigirit (téglalap)
szójaszósszal elkevert wasabiba mártogatva esszük. Sokan nem csak mártogatják, hanem a makiba,
futo makiba, chirashihoz, sashimire és nigirire kenve is használják, fogyasztják. Népszerű hozzávalója a
soba tészta levesnek, és különböző pörkölt magok bevonatához, sőt különböző csokoládékhoz is
használják.

Japán (sushi) rizs: A japán rizs, a nálunk megszokott hosszú szemű, hegyesvégű rizzsel szemben
tejfehér színű, kerek és aprószemű. Főzés után nem pergős szemű, hanem kimondottan ragacsos,
ezért könnyű vele sushit készíteni.

Panko morzsa: A panko, egy teljes kiörlésű lisztből sütött kenyér beléből készült durva szemcséjű
zsemlemorzsa, melynek köszönhetően a bundázott húsok panírja sokkal levegősebb és roppanósabb
lesz, mivel a nagyobb szemcsék nem szívják úgy magukba a zsiradékot, mint a nálunk is bárhol kapható
darált, háztartási zsemlemorzsa. A panko a bundázáson kívül egyébként remekül használható még,
serpenyőben lepirítva és fűszerekkel ízesítve roppanós szórásként, akár egy salátára is.

Szezámolaj: A kínai konyha előszeretettel használja a szezámolajat olyan ételekhez például, mint az
édes-savanyú mártás, a kínai sült rizs vagy pirított tészta. Felhasználható növényi krémekhez, avokádó-
vagy padlizsánkrémhez. Salátákhoz, párolt zöldségekhez, krémlevesekhez is remekül passzol az
egészséges olaj. Mivel erősen hőérzékeny, ezért sütésre nem alkalmas, kerülni kell a hosszas vagy
magas fokú hőhatást, sőt, legszerencsésebb a már elkészült ételbe belekeverni.

Szezámmag: A szezám már ötezer évvel ezelőtt, az ókori Indiában is termesztett növény volt, onnan
Kínán és Japánon keresztül terjedt el aztán világszerte a mediterrán éghajlati öv országaiba. A szezám
parányi magvait összetételük rendkívül értékes táplálékká teszi. Telítetlen zsírsavakat nagy arányban
tartalmaz, tömegének több mint felét olaj teszi ki. Jelentős mennyiségű A-, B1-, B2-, E-vitamin van
benne.



gyömbér
mogyoró
mogyoróvaj
chilli paprika
lime
ananász
kaliforniai paprika
répa
zöldbab
zöldborsó
gomba
újhagyma
rizs
rizstészta
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Leggyakrabban használt élelmiszerek a japán-kínai-vietnámi receptekben:
lazac
méz
szójaszósz
szezámolaj
olivaolaj
kókusztej
szezámmag
wasabi
kínai 5 fűszerkeverék
nori alga
avokádó
pakcsoj
koriander, bors, chili fűszer,
fokhagyma, szecsuáni fűszer
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Terápiás húsleves - a bélflóra gyógylevese
A terápiás csontleves gyulladáscsökkentő, tápanyag-felszívódást segítő terápiás csontleves-alaplé.
Az alaplevesek fontos tulajdonsága az emésztőrendszerre gyakorolt pozitív hatása. A csontleves
meglehetősen gazdag ásványi anyagokban. A hosszú időn át főzött levekben a csontokból kiválnak az
ásványi anyagok és a levest gazdagítják. Ha szárazföldi állatok csontját használjuk levesnek a lé
kalciumban, magnéziumban, káliumban és foszforban is gazdag lesz. Ha halak csontjait használjuk

akkor a lé jódban lesz gazdag. Mindenfajta alaplé tápláló, de a velős csonttal készült leves még több, az
egészségre gyakorolt pozitív hatással bír. A velő belsőség, és ezért meglehetősen gazdag forrása
bizonyos tápanyagoknak.

A leves levét egész nap lehet iszogatni, de ha betéttel együtt (hús, zöldség) fogyasztjuk, akkor
kiválthatunk vele egy ebédet. Ez akkor igaz, ha tényleg tartalmas, nagy tál leveset eszünk finom főtt
hússal, akár belsőségekkel, főtt répával, bármilyen egyéb főtt zöldséggel. Tehát ne úgy gondoljunk rá
mint előételre, hanem komplexen főételként együk. A levének egész napos iszogatása makrón kívül
mehet.

Hús: Legjobb a marha és a borjú, de birkát, bárányt, sertést, baromfit és halat is lehet használni, akár
keverve
Csont: Szegyporc, kuglicsont, marhalábszár-csont (velős csont), ritkacsont, gerinccsont (orja),
lapockacsont, kacsa-liba-csirkeláb, farhát, (pulyka)szárny, bőrös comb, marhafarok, stb., aprólék,
nyak, inak
Porc: porcos, bőrös részek
Zöldségek: répa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé
Fűszerek: borsikafű, szerecsendió, bors, só

A húst, csontokat, porcot tisztítás és darabolás után egy nagy fazékban hideg vízben tedd fel főni.
Amikor felforrt, szedd le a habját.
A tisztított, nagyobb darabokra vágott zöldségeket add hozzá.
Fűszerezd.
Hosszú ideig (akár egész éjszakán át) lassan főzd.
Szűrd át a levest. Ha hosszú ideig főzted, a hús és a zöldségek szétfőttek. Ezekből pürésítés után
készíthetsz zöldséges húskrémet egy kis mustár és fűszerek hozzáadásával.
A levét le tudod fagyasztani és krémlevesekhez, mártásokhoz felhasználhatod, de gluténmentes

gabonát, rizst, zöldségeket is főzhetsz benne.
Csak azt az adagot sózd be, amelyiket azonnal felhasználod. Amit elteszel, sózás nélkül tárold.
A levet naponta iszogathatod. Nagyon jó gyomor- és bélregeneráló hatása van a benne található sok
kollagén miatt.

Hozzávalók:

Elkészítés:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
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Mit tegyél és mit ne tegyél az előrefőzés hatékonyságának érdekében?

Próbáld ki a kínált recepteket és jelöld meg a kedvenceidet!
Haladj a saját tempódban, a saját szokásaid alapján. Nem muszáj nagy mennyiségű ételt előre
főznöd, de ha van rá időd és meg tudsz barátkozni a heti előkészítés technikájával, légy bátor! Ezzel
egy időben vedd figyelembe az időbeosztásodat is! Lesznek olyan hetek, amikor tudsz több ételt
készíteni és olyanok is, amikor kevesebbet. Ne stresszelj ezen!
Fagyassz, méghozzá porciózva. Az elkészített ételek - pld. húsfilék, raguk, pörköltek, darált húsok,
levesek, aprított zöldségek fagyasztóba tehetők. Ez az egyik módja annak, hogy ne menjen tönkre az
étel és tartósan fogyasztható legyen bármikor. Ezeket az ételek több hónapig is eltartósíthatod, de
értelemszerűen a heti menüd készítésének könnyítése az elsődleges cél. Az ételeket főzés, kihülés
után elkészítve is lehet fagyasztani. Pld. egy natúr, megsütött csirkemellet vagy egy pörköltet.
Könnyítsd meg a takarítást! Minden zöldséghulladék, tojáshéj kerüljön egy tálba. Ha szelektálva
gyűjtöd a szemetet, a csomagolóanyagokat előre, külön pakold arra alkalmas gyűjtőbe (pld. nyers
hús vákuum doboza, zöldségek hálója, műanyag kosara).

Na hagyj mindent az utolsó percre! Ne úgy gondolj erre, hogy "majd valamikor főzök". Tervezz előre!
Vásárolj tervezetten és akkor kezdj el főzni, amikor erre megfelelő időt tudsz szánni stressz nélkül.
Az előrefőzés az időbeosztásról is szól.
Ne hagyd a porciózást későbbre! Az előrefőzés utolsó mozzanata az ételek adagokra bontása,
dobozolása, mélyhűtőbe szelektálása. Ezzel a módszerrel kordában tartható a diéta és az
előrefőzött ételek egész hétre készen állnak majd.
Ne vidd viszont túlzásba! Nem szeretnél olyan fogásokat készíteni, amelyeket utána nem eszel meg,
hiszen az lenne az abszolút pazarlás. Mindenképp tapasztald ki előtte kisebb főzésekben vagy
különféle ízeket felsorakoztató ételekkel, mi ízlik és mit leszel képes akár egész héten jó ízzel
fogyasztani. Ha bármihez nem lesz gusztusod, hajlamos lehetsz félre enni idő hiányában.

Tedd!

Ne tedd!

Okos előrefőzés

Mindig a lassan főzött étellel kezdj!
Készítsd elő a hosszabb ideig készülő receptek hozzávalóit, zöldségeket, fehérjeféléket.
Készítsd elő a szószokat, dresszingeket, például egy pácot is főétel esetén, legyen hamarabb kész,
hogy tudjon benne a húsétel pácolódni.
Kezdd a hosszabb ideig készítendő ételekkel, amelyek több mint 20 percig sülnek. Amíg ezek főnek,
foglalkozhatsz a többi étellel.
A gyorsan készülő ételeket hagyd az "üresjáratokra", amikor épp a többi sül magától.

Az okos előrefőzés egyik kulcsa, hogy egy alapanyagot több féle ételhez is felhasználunk. A receptekbe
bemutatott alapanyagok könnyen fellelhetők a boltokban. Ne feledd: minden ételben egyensúlyban kell
lennie a kiegyensúlyozott táplálkozás szabályainak: azaz lehetőleg tartalmazzon mindhárom
tápanyagból: fehérje, szénhidrát, zsír. Gondolkodj lehetőleg főétkezés és kiegészítő étkezés
kategóriákban. A receptek egyértelműen mutatják, mely étel reggeli, ebéd, vacsora, snack. A snackre
mindig gondolj úgy, mint a kiegyensúlyozott étrend kiegészítőjére, tartalmaz általában gyümölcsöt,
tejterméket (vagy növényi termékeket), gabonákat, lisztféléket, zöldségeket.

Az előrefőzés és főzés legfontosabb hatékonysági sorrendje
A receptek sorrendjének elkészítése kulcselem. Néhány egyszerű szabályt érdemes követni:
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Ételtárolási szabályok - hűtőben

A burgonyát és a hagymát napfénytől mentes helyen tárold.
A paradicsomot és padlizsánt szobahőmérsékleten hagyd beérni, majd ezután tedd a hűtőbe, így
tovább eltartható.
A zeller és a spárga újból ropogós lesz, ha szárával lefelé fordítva egy vízzel telt edénybe állítod
őket és lehűtöd, amíg visszanyeri közvetlenül a vásárlás utáni frissességét.
Ha műanyag zacskóban tárolod a zöldségeket, a levegőzés miatt a zacskókat lyukaszd át néhány
helyen. A zöldségeket és a gyümölcsöket tárold különálló rekeszekben, mivel némely gyümölcs
etilént termel, mely gyorsítja más fajták beérését. Annak ellenére, hogy némely zöldség és
gyümölcs nagyon sokáig frissen eltartható, jobb az íze és tápértéke, ha minél hamarább
elfogyasztod őket. A túlvásárlás tehát nem célszerű. Ezt viszont a tervezéssel ki is tudod zárni.

burgonya, hagyma, fokhagyma, paradicsom, uborka, az érésben levő gyümölcsök (banán, avokádó,
őszibarack, stb.).

Némely zöldség, mint például a burgonya tárolása a hűtőszekrényben árthat a zöldségnek, mert ezáltal
kellemetlen ízt és textúrát kaphat.

Tippek:

Hűtőben vagy a spájzban? 
Néhány gyümölcs- és zöldségfajtának nem tesz jót a hűtő hideg és nedves környezete. Megváltozik az
ízük és szerkezetük, leáll az érési folyamat.
Ezért inkább tárold spájzban ezeket:

Az érett gyümölcsöknek és zöldségeknek tetszeni fog a hűtőben, mivel a hidegben tovább megőrzik
frissességüket.

Meddig tartható frissen a zöldség és a gyümölcs?

Burgonya 1 – 2 hónapig 1 – 2 hétig
Hagyma 1 hónapig 14 napig
Hagyma 1 hónapig 2 hónapig
Paradicsom 3 – 5 napig 2 – 7 napig
Paprika 5 napig 5 – 7 napig
Brokkoli 3 – 5 napig
Sárgarépa, petrezselyem 1 héti 2 – 3 hétig
Zeller 10 napig 2 – 3 hétig
Kelkáposzta, káposzta 2 hétig 2 – 3 hétig
Gombák, gombafélék 2 – 5 napig
Spenót 2 – 3 napig 3 – 5 napig
Spárga 3 – 4 napi 5 – 7 napig
Avokádó a teljes beérésig 3 – 4 napig
Alma 3 hétig 3 – 6 hétig
Banán a teljes beérésig 5 napig
Cseresznye, meggy 1 napig 3 - 5 napig
Szeder, málna, eper, áfonya 1 napig 2 - 3 napig
Szőlő 1 napig 1 hétig
Narancs 10 napig 3 hétig
Őszibarack, szilva 2 napig 3 – 5 napig

spájzban hűtőben
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Ételtárolási szabályok - fagyasztóban
A fagyasztóban tárolt ételeket mindig címkézzük fel, lássuk el dátummal és információkkal: mikor
tettük be, mit tettünk be, hány gramm, milyen ételbe szánjuk (ha több adag készült, nem csak egy
hétre, hogy később se kelljen túl sokat azon agyalni, mihez készítettük elő azt a porciózott adagot).
Amikor a hűtőbe pakolunk, a nyers ételeket tegyük alulra, jól becsomagolva, hogy ne folyhasson ki
a levük.
Az azonnal fogyasztható főtt ételeket, friss árut, a gyümölcsöket, zöldségeket, joghurtféléket mindig
a nyers ételek fölött tároljuk. Így minimálisra csökken a szennyeződés.

Mely étel meddig tartható hűtőben és mélyhűtőben?

Tisztítás és szárítás után csak darabold fel, és tedd egy olajjal kikent dobozba. Ha megfagyott,
érdemes átrakni felcímkézett zacskóba vagy dobozba, ahonnan szükség szerint darabonként
kivehetők.
Ha a gyümölcsöt sós vízbe mártod fagyasztás előtt, jobban megőrzi a színét, és elkerülhető a
felületén kialakuló fagyási sérülés, elszíneződés.
A csonthéjas gyümölcsöt mindig magozd ki fagyasztás előtt, mert különben átveszi a mag
kesernyés ízét. A legtöbb gyümölcs héját egyszerűbb fagyasztás után eltávolítani, még mielőtt
felolvad. Egyszerűen tedd a gyümölcsöt forró víz alá, így a héja könnyen lejön, még mielőtt a
gyümölcs belseje teljesen felolvadna.
Nem fagyasztható: görögdinnye, szőlő, narancs, mandarin, grapefruit, de a levük és a belőlük
készült gyümölcspüré fagyasztható.

A zöldséget jobban elő kell készíteni fagyasztás előtt: tisztítás és darabolás után érdemes előfőzni.
Az előfőzés megbontja az enzimeket, így a zöldség jobban megőrzi a szerkezetét. Az előfőzésnél
elég 3-4 percig forralni a zöldséget majd hirtelen le kell lehűteni hideg, vagy akár jeges vízzel. Ha
kihűlt, jól csöpögtesd le, egy tiszta konyharuhával vagy papírtörlővel itasd le a nedvességet róla és
fagyaszd le olajozott dobozban, utána mehet a felcímkézett zacskóba. A legegyszerűbb ezzel a
módszerrel lefagyasztani a vágott zöldbabot, borsót, lóbabot és kukoricát, kelbimbót, a karalábét, a
karfiolt, a kelkáposztát, a káposztát, a zellergumóz – ezek könnyen hozzáadhatók különféle
ételekhez.
A répaféléket és a többi gyökérzöldséget érdemes felszeletelni, kockázni vagy darabolni fagyasztás
előtt. Ide tartozik a brokkoli, karfiol is.
A paradicsomot és a paprikát kezeld úgy, mint a gyümölcsöket – a paradicsomot egészben
fagyaszd le héjastól vagy a héját leszedve és darabolva, a paprikát pedig tisztítsd meg és darabold
fel.
A gombaféléket is le lehet fagyasztani, de kiszáradnak és jelentősen veszítenek a víztartalmukból
fagyasztás során.
A különlegesebb zöldségeket, mint pld. a spárga és az articsóka lefagyaszthatod előfőzés után,
vagy akár főtten is – így felolvasztás után már alig lesz dolgod velük. A spárga esetében
helytakarékosabb, ha a csúcsát fagyasztod le, az articsókánál pedig a szív részt. A leves vagy
szósz még helytakarékosabb megoldás lehet, főleg ha a csúcsát nem szeretnéd magában
lefagyasztani.
A hagymákat és a magas hagymatartalmú ételeket mindig jól zárd le, mert a többi fagyasztott
élelmiszer könnyen átveszi az illatát. A hagymát és fokhagymát jobb, ha előfőzve vagy sütés után
fagyasztod le. A hagymatartalmú ételeknél megoldás lehet az is, hogy a hagymát csak olvasztás
után adod hozzá az ételekhez.

Gyümölcsök nyersen

Zöldségek előfőzve, feldarabolva vagy nyersen
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A tököt gyalulva, konyhakészen csomagoljuk.

A fűszernövényeket könnyű lefagyasztani, leveleik nagyon vékonyak. Egy dologra kell figyelni,
mindig rakd jól zárható dobozba, különben minden más átveszi az illatukat.
A legkönnyebb, a későbbi felhasználás szempontjából is, ha a fűszernövényeket aprítva, vízzel,
olajjal vagy zöldség alap lével összekeverve, jégkocka tartóban fagyasztod le. Ha megfagyott
porciózd ki felhasználásra kész adagokba. Mindig csomagold duplán őket, pl. a lezárt zacskót még
tedd bele egy zárható dobozba is, így nem veszik át egymás ízét/aromáját.

Nagyon jól fagyasztható a vaj – magas zsírtartalmának köszönhetően.
A különféle sajtok, a juhtúró és a különféle vaj- és túróalapú szendvicskrémek is. Sajtféléket akár
reszelve is csomagolhatjuk, de szeletelve vagy kisebb adagokra osztva is.
A kevésbé zsírosabb homogenizált tej, a túrófélék is fagyaszthatóak, de állaguk kissé megváltozik.
A tejszínt is lehet fagyasztani, ha nem akarunk belőle habot készíteni kiolvadás után.
A friss tejszínből készült habot viszont lehet fagyasztani, de felengedés után nem lesz tartós.
Nem fagyasztható viszont a tejföl, a kefir és a joghurt - az ezekben lévő zsír kicsapódik, "grízes" lesz.

Mindenfajta készétel fagyasztható: levesek, főzelékek, köretek, húsételek, főtt tészták.
Nem fagyaszthatók: nyersen készített saláták, sós és édes pudingok, kocsonyák, a házi készítésű
majonéz.

A megsütött piskótákat, linzereket, élesztős tésztákat szintén lehet fagyasztani.
A nyers gyúrt tésztákat, rétestésztákat nyugodtan fagyaszthatjuk.

A tojást sem lehet fagyasztani héjastól, de felverve, akár külön fehérjét, sárgáját, vagy akár egyben
már le tudjuk fagyasztani.
Nem fagyasztható a főtt tojás!

Úgy érdemes felolvasztani a fagyott ételeket, hogy ez a folyamat ne változtasson semmit az
élelmiszeren, ez vonatkozik elsősorban a húsokra.
NEM szabad csomagolatlanul meleg vízbe tenni, mert a meleg víz kioldja a fehérjét, csökken az
értéke, pl. az így olvasztott csirke húsa szálkás lesz, sütés, főzés közben élvezhetetlenné válik.
Csak zacskóstul tegyük vízbe. Legjobb, ha már előző nap kivesszük a mélyhűtőből, és normál
térben hagyjuk kiolvadni vagy hűtőben. A csonttá fagyott levest viszont egy ici-pici vízzel már

tehetjük kis lángon a tűzhelyre. A szilárd főtt ételek esetében szintén a fokozatos kiolvasztás a
megoldás, mert a tűzhelyre téve leragadhat, a közepe viszont jeges maradhat. A legjobb segítő
ebben az esetben a mikrohullámú sütő - van kiolvasztási funkciója, és egy-kettőre
szobahőmérsékletre"melegíti" az ennivalót.
VISSZAFAGYASZTANI TILOS MINDEN ÉTELT! Ha kiolvasztás után készítesz csirkét, a kész ételt
már nem fagyaszthatod vissza!

Kész mártások, szósz alapok
A kedvenc ételeid alapjából is érdemes nagyobb mennyiséget lefagyasztani – mint például a curry,
paradicsomszósz tésztaételekhez, lecsó, zöldségragu vagy gyümölcs szósz – de az összetevők közül
hagyd ki a hagymát és az erős fűszereket. Azt majd frissen tedd mellé, mikor felolvasztod.

Fűszernövények

Tejtermékek

Készételek

Sütemények

Tojás

Kiolvasztási szabályok
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Alaplé: lefőzök egy lábasnyit, majd kis tégelyekbe adagolom (kb 200ml-t / adag)
Zöldségek: tisztítom, aprítom, blansírozom (azaz előfőzöm, majd porciózásra előkészítem a
fagyasztóba, ha sok mindent vettem. Az is lehet, hogy friss zöldségeket vásároltam, amikből mártás
készül. De általában mindig akad zöldség, amit fagyasztásra szánok, hiszen folyamatosan
használom a meglévő fagyasztott készletemet.
Köretek: rizs, köles, durum tészta és társai
Gyümölcsök és abból készült tejdesszertek
Szendvicskrémek vagy épp maga a kenyér (van, hogy én sütöm)
Húsok: darált hús, pirított (párolt) filék vagy kis kockára vágott darabok, ezeket készre sütöm és
porciózom azt a részt, amelyet majd csak a hét 4. napjától fogok fogyasztani, az első 3 napi ételt
tehát hűtőbe szánom, 2-3 napon belüli elfogyasztásra. Ez akár darált hús, akár pirított / párolt hús,
ugyanúgy fűszerezek: só, bors, fokhagyma, zöldfűszerek és esetleg curry, kurkuma, pirospaprika,
egyéb cukormentes fűszerfélék. Az első 3 napi étel dobozba kerül, a többi napra való fagyasztóba.
Nem lesz más dolgom vele szerdán-csütörtökön, mint minden nap egyet előkapni a tervezett menü
szerint előző este és megvárni, hogy kiolvadjon.
Mártások: az instrukciókban bemutattam, milyen zöldségfélékből készülhet raguba mártás. Ezekhez
nagyon jól jön az alaplé. Pofon egyszerű: választott zöldség(ek)et alaplén megpárolok,
fokhagymával, zöldfűszerekkel, sóval, borssal, majd turmixgépbe helyezem, olykor hozzáadok
valamilyen tejterméket (tejszín, tej) vagy növényi tejfölt, rizskrémet, bármilyen főző krémet és
krémesre keverem. Nem feltétlen kell tej vagy növényi tej, mert az alaplé és zöldség önmagában
elég ízes és krémes leturmixolás hatására. Ha mégis így szereti valaki, 1-2 evőkanál elég a
tejtermékekből/tejhelyettesítőkből. A mártások tökéletesek tésztára, ragukra, natúr húsok tetejére.
Pld. így készül nálam a vadas vagy a bolognai mártás is.

Vélhetően gyakorlott háziasszony vagy, ezért ebben a pár bekezdésben abban szeretnék útmutatást
adni, én hogyan csinálom. Nekem ez bevált. Ha neked is segít a konyhai perceket rövidíteni a hét
folyamán, akkor beépítheted a tartós okos főzési folyamataidba.

Hetente tervezem a menüt. Hétfőtől vasárnapig. Ez segít a heti nagy bevásárlásban, illetve keretet ad
számomra. Megúszom azt a vészhelyzetet, hogy étel hiányában olyanhoz nyúlok, ami nem biztos, hogy
céljaimat szolgálja.

Vasárnap a "nagy főző napom". Ha éppen nem alakul másképp a hét. Ez is fontos. Ha változna bármi
miatt a hétvégém, akkor máshová ütemezem, erre viszont van vésztervem, azt is mindjárt megosztom.
Vasárnap történik a heti nagyobb főzésem. Aki nagyon rutinos, annak már megvannak a kedvenc
mártások, köretek, zöldségek, húsfélék a fejében. Persze a kísérletezés sem ritka. Ha tudom, hogy nincs
sok időm, akkor nem bízom a véletlenre. A legegyszerűbb, legkönnyebb "kártyáimat" húzom elő a
repertoárból. Amivel nem lehet hibázni: natúr húsok, egyszerű köretek, könnyű mártások, főzelékek
ebédre. Ami úgyszintén könnyű: gyümölcsös tejdesszertek, zab alapú sütemények, szendvicsek,
saláták. Az unalmas étkezést úgy lehet elkerülni, hogy havonta beiktatunk olyan napokat, amikor valami
különlegesebbet eszünk, de rohanósabb időszakban ragaszkodunk a bevált egyszerűséghez. Ilyenkor
időzítem az alaplé készítését is, ha épp kifogyóban van a fridzsideremben. Terápiás húslevesként vagy
gyorsan főzhető levesként is készülhet - idő függő. Ennek receptjét olvashatod az instrukciók között. Az
alaplé az első kérdés mindig a listámon: kell vagy nem kell most készítenem? Ez ugyanis szinte minden
ételem alapja. Íz, kollagén, tápanyag, bélflóra regeneráló hatású, ezért fontos az étrendben. Nincs
szükség bolti, cukrozott, ízfokozós fűszerőrleményekre. Egy alaplé, só, bors, hagymafélék, zöldfűszerek
kellenek a konyhába.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Hogyan érdemes a hétre főzni?
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Főzési sorrendek - én hogyan készülök a hétre?
Kezdjük a páccal, amelybe a hús/hal kerül - ha lesz ilyen ételünk! Pác variációkat az instrukciók
között széles választékban mutattam.
Folytassuk a gabona köretekkel / tésztákkal. Ilyen a basmati rizs, köles, hajdina, kuszkusz, barna
rizs, vadrizs, quinoa, zabtöret. Ha több féle köretet szánunk a hétre, pld. napon át rizst, 2 napon át
kuszkuszt fogunk készíteni, ezeket csoportosíthatjuk. Én a rizst és kuszkuszt - ha zacskós formájú,
bele teszem egy közös lábasba, sózom, beledobok egy fokhagymát. Maradjunk ennél a példánál.
Amíg fő a gabonaköret, a pácba helyezzük bele a sütésre szánt húst / halat.
Amíg pácolódik a hús, a tűzhelyen még 3 kör kihasználatlan (ha 4 körös sütőfelületünk van).
Készítsünk mártást a feljebb említett módszerrel. Kezdjünk el alaplében zöldséget párolni kisebb
serpenyőben, ez néhány percet fog igénybe venni, mert nem cél, hogy szétfőzzük a zöldséget (pld.
egy kaliforniai paprika mártást készítek). Alaplé, apróra kockázott paprika, fokhagyma, piros paprika,
só, bors.
Ha sütünk egy banánkenyeret vagy muffinokat, már lehet is előmelegíteni a sütőt.
A mártáshoz pár perc alatt elkészül a paprika, turmix gépbe tesszük, felhígíthatjuk pici tejszínnel és
kész a mártás. Dupla adagot készítek, mert 2 napon át szeretnék enni egy kaliforniai mártásos,
kuszkuszos ragut.
Annak ellenére, hogy kaliforniai paprikát készítettem és most édes mártást szeretnék, nem törlöm ki
a serpenyőt, mert rengeteg jó íz, fűszer maradvány ott maradhatott. Ananászos, tejszínes ragut
készítek a rizsre. Ehhez ananászos, tejszínes mártás a célom. Az ananászt el kezdem párolni,
karamellizálni, majd tejszínnel / kókusz tejjel felforralom (de konkrét, egyéb receptet is találsz
hasonló ételre az ebéd szekcióban). A mártás egy részét turmix gépben krémesítem, egy részét
viszont meghagyom ropogós ananász darabokkal. Így lesz élvezetes. Elkészült tehát 4 napi
mártásom, 2 sós, 2 édes, 2-2 körettel (rizs, kuszkusz).
Az előmelegített sütő arra vár, hogy megsüssem a banánkenyeremet. Pillanatok alatt felverek tojást,
kimérem a zabot, a banánnal és édesítővel együtt homogénre turmixolom, szilikonos muffin formába
öntöm és mehet a sütőbe.
A hús megpácolódott, jöhet a sütés. 4 napi adagot készítek, megsütöm serpenyőben, porciózom az
előre kikészített dobozolós edénybe. Mellé adagolom a köret elemeket, lesz 2 kaliforniai ragus
kuszkuszos dobozom és 2 ananászos ragus rizses dobozom. Mindkettőhöz csak kockákra vágott
csirkét sütöttem a pácolás után.
Szendvicseket választok a következő néhány napban időhiány miatt reggelire, ezért elkezdhetem
készíteni a szendvicskrémet, amíg a banánkenyér sül a tízóraikra (hadi titok: minden reggeli
kategóriában felsorolt étel fele adagban snack-ként is ehető, hiszen a reggelik nagyjából dupla
kalóriát tartalmaznak, mint a snack ételek +/-, ez a kis eltérés teljesen megengedett, hiszen élhető
módszertant alkalmazunk és nem görcsölünk rá). Pld. egy házi csirkemájas krémet választok. Nem
véletlenül vettem kaliforniai paprika csomagot a heti menühöz, egy része az ebédbe kerül, másik
része a májkrémhez. A májat elkezdem kókusz zsíron, fokhagymával, kaliforniai paprikával pirítani
egy pici vizet alá téve. Fűszerezem a végén. Ha kész, az egész ragut paprikástól, fokhagymástól,
csirkemájastól leturmixolom és egy fenséges házi májkrémem lett tartósítószer, adalékanyag nélkül.
Ezt jól zárható - lehetőleg üveg - tároló edénybe teszem és napokig fogyasztom majd a
szendvicseimhez reggel.
Egymás utáni folyamatokkal készült 4 napos ebéd, 3-4 napos reggeli krém, 3-4 napos snack. A többi
napra főzeléket vagy tészta ételt tervezek. Mivel ez a hét második felére fog esni, két lehetőségem
van: akkor készítem a mártást, ragut, vagy most és fagyasztom. Mivel most van időm, egy bolognai
ragut összedobok: darált hús, friss paradicsom, fokhagyma, hagyma, só, bors, paradicsom konzerv
(nem püré, hanem a mártáshoz paradicsom darabos konzerv). A kész adagokat porciózva
fagyasztom. A főzelékeket viszont 20 perc alatt frissen készítem 2 napra.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
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Élelmiszer útvonalak - hatékony élelmiszervásárlás és főzés

szendvicsek: pur-pur kenyér, teljes kiőrlésű kenyér, rozskenyér, szafi lisztből készült kenyerek,
ősgabona lisztes kenyerek, jókenyér, graham kenyér, egyéb kenyerek, szendvics krémek, különféle
szendvics feltétek, hideg szendvicsek, meleg szendvicsek
reggeli tálak: virsli, bacon és zöldség alapúak
tojásos ételek: rántotta, főtt tojás, tojás saláta, tükör tojás, tojás muffin, omlett, frittata
palacsinták, gofrik, muffinok: hortobágyi húsos palacsinta, édes palacsinták, zablisztes muffinos,
szafi lisztes muffinok, proteinből készült tészták
piskóta, banán kenyér jellegű snackek: banán kenyér, zabpiték sós és édes, somlói galuska, bögrés
sütik
tejdesszertek: joghurtos granola, gyümölcsös krémtúrók, madártej, smoothiek, tejes
gyümölcsturmixok, házi gyümölcsjoghurtok
kásák: zabkása, köleskása, rizskása, tápióka puding, chia alapú pudingok, ezek bármilyen variációja
gyümölcstálak: gyümölcs saláták
zöldséges mártogatósok: sült zöldségek, nyers zöldséghasábok, tzatziki, zöldségkrémek, joghurtos
mártások, tonhalkrémek, májkrém
smoothiek, turmixok: gyümölcs alapúak, zöldség alapúak, gyümölcs-zöldség alapúak, magvakkal
dúsítottak, tejes, növényi tejes verziók
rakott és csőben sült ételek: rakott zöldségek, rakott tészták
főzelékek: zöldségekből és gyümölcsökből készült verziók
tészta ételek: penne, spagetti zöldségekkel, tejszínnel, mártásokkal, tengeri herkentyűkkel, húsokkal,
halakkal
ragus ételek: zöldség mártásokkal, tejszínes mártásokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel, húsokkal,
halakkal, belsőségekkel
halas ételek: lazac, tengeri halak, tonhal, halkonzervek, sushi, keleties ételek
egytálételek: brassói, töltött káposzta, székelykáposzta, paprikás krumpli, lecsó, rizses hús, töltött
paprika
pörköltek: zöldség alapúak, hús alapúak
levesek: zöldség és gyümölcs verziók, krémlevesek, levesek betéttel
rántott húsok / zöldségek / sajtok
grillezett / párolt / roston sült húsok / halak / zöldségek / sajtok
mártások, öntetek, szószok: zöldségekből, tejtermékekből, gyümölcsökből
köretek: gabona alapúak (pld. rizs, durum, stb., zöldségalapúak (pld. burgonyapüré, karfiolpüré, stb.)
pizzák, hamburgerek, tortillák: lisztekkel, liszt alap nélküliek
sütemények: liszt alapúak, liszt nélküli pohárkrémek, kókuszgolyó, túró desszertek
kávé desszertek: jeges kávék, latték
fagylaltok: gyümölcsös verziók, tejesek, növényi tejesek, sorbetek
kekszek: zabalapúak, mikrós sütik, mag alapúak
pesztók, mártások, mártogatósok: olaj, zöldség, gyümölcs és mag alapúak
kompótok: gyümölcsökből
magvak: pirított, nyers olajos magok

Akkor tudunk leghatékonyabban, legkevesebb élelmiszer vásárlással, legkisebb pazarlással főzni, ha
élelmiszer útvonalakat követve főzünk. Ez egy nagyon egyszerű, logikus folyamatszervezés, az
élelmiszerek legszélesebb körű felhasználása különféle textúrákkal, más-más étel fajtákkal.
Leegyszerűsítve, érdemes kilistázni, mely élelmiszerből mi minden készíthető. Egy-egy étel azonos
élelmiszer használattal is más-más élményt ad. Megmutatom, én miből mit készítek!

Milyen kategóriák léteznek az ételek közül, amelyeket leggyakrabban használunk? 
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Élelmiszer útvonalak - milyen zöldségből mi készülhet?

brokkoli: rakott brokkoli, brokkolifőzelék, brokkolikrémleves, tojásos brokkoli, brokkoli fasírt, rántott
brokkoli, brokkolipüré
burgonya: rakott burgonya, burgonyafőzelék, burgonya leves, burgonyekrémleves, paprikás krumpli,
brassói pecsenye köret, burgonyapüré, burgonya chips, tócsni, burgonya fasírt, hagymás tört
burgonya, burgonya spagetti
cékla: céklakrémleves, cékla saláta
cukkini: cukkini főzelék, rakott cukkini, cukkini leves, cukkini hajó, cukkinikrémleves, cukkini spagetti,
cukkinis brownie, cukkinis zabkeksz, cukkinis gofri
csicsóka: csicsókafőzelék
csicseriborsó (soroljuk a zöldségek közé most): humusz, köret
édesburgonya: rakott édesburgonya, édesburgonyafőzelék, édesburgonya leves, édesburgonya
krémleves, édesburgonya fasírt, édesburgonya püré, sült édesburgonya, hagymás tört
édesburgonya, édesburgonya spagetti, édesburgonya hajó
fodros kel: pesztó, smoothie-ba, csipsz
fokhagyma: fokhagymakrémleves, bármilyen étel ízesítője
gomba: gombapörkölt, gomba leves, gombakrémleves, gombafőzelék, grillezett gomba,
gombamártás, gombakrém, gombás rizs
káposztafélék: rakott káposzta, töltött káposzta, székelykáposzta, frankfurti leves, párolt káposzta
köret
karalábé: karalábéfőzelék, töltött karalábé
karfiol: rakott karfiol, karfiol leves, karfiolfőzelék, karfiolpüré, karfiol steak, rántott karfiol, karfiol fasírt
kelbimbó: kelbimbófőzelék, sült kelbimbó, rakott kelbimbó
kelkáposzta: rakott kelkáposzta, kelkáposzta főzelék
kukorica: chili con carne, kukoricakrém, főtt kukorica köret, kukoricás rizs
lencse: lencsefőzelék, lencsefasírt, rakott lencse, lencsekrém, lencse saláta lencseleves
padlizsán: padlizsánkrém, padlizsánhajó, padlizsán főzelék, rakott padlizsán
paprika: töltött paprika, lecsó, nyers zöldség, paprikamártás, paprikakrém
paradicsom: bolognai tészta, milánói tészta, lecsó, paradicsomos húsgombóc, töltött paprika, chili
con carne, leves, paradicsomos káposzta, paradicsomos cukkini főzelék, paradicsomos
krumplifőzelék, paradicsom mártások, saláták
retek: reteksaláta
saláták: saláták, szendvics alapok, salátaleves
sárgarépa: sárgarépa főzelék, vadas ragu mártása, répaspagetti
spárga: spárgafőzelék, grillezett spárga
spenót: spenótos tészta, spenótfőzelék, smoothie alap, töltelék ételekbe (omlett, húsok), spenótos
brownie, spenótos palacsinta
sütőtök: sütőtök főzelék, sütőtökrémleves
tök: tökfőzelék, tökfasírt
uborka: uborkaleves, saláta, nyers uborka mártogatós, uborkasaláta, uborka smoothie-ba
zöldbab: zöldbabfőzelék, rakott zöldbab, zöldbableves, palócleves
zöldborsó: zöldborsófőzelék, zöldborsó leves, zöldborsókrémleves, zöldborsókrém, rizi-bizi
vörös bab: chili con carne, vörös bab főzelék, vörös bab krém
zeller: zellerkémleves, zeller smoothie-ba
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Élelmiszer útvonalak - milyen gyümölcsből mi készülhet?
áfonya: áfonyamártás, smoothie alap, gyümölcsleves alap, kása feltét, áfonyalekvár
alma: almaleves, almamártás (főzelék), almamártás (sütemények, palacsinták), almás muffin,
fahéjas párolt / sült alma, smoothie alap
ananász: ananászleves, ananászmártás, smoothie alap, turmix alap, gyümölcssaláta alap, raguk
gyümölcse, grillezett ananász, salátákba való
avokádó: avokádókrém, nyersen salátákba
banán: smoothie alap, banánkenyér, banánpalacsinta, banánturmix, feltét kásákon,
tejdesszertekben, gyümölcssaláta alap
bogyós erdei gyümölcsök: feltét tejdesszerteken, smoothie alap, krémtúró alap, gyümölcsleves alap
citrom: saláta öntet, ízesítő, sorbet, gyümölcssaláta alap, halakhoz, citromos túró, citromos joghurt
cseresznye: smoothie alap, muffin, pite, gyümölcsleves alap, cseresznyemártás, gyümölcssaláta
alap
dinnye: smoothie alap, gyümölcssaláta alap, reggeli tálak, feltét kásákon
füge: fügelekvár, fügemártás, nyers füge salátákban
grapefruit: smoothie alap, gyümölcssaláta alap, salátákba való, sült grapefruit
kivi: gyümölcssaláta alap, smoothie alap
kókusz: kókuszgolyó, kókuszkrémek
körte: körteleves, körtemártás, gyümölcssaláta alap, párolt körte, smoothie alap
mandarin: gyümölcssaláta alap
meggy: meggyleves, gyümölcsleves alap, feltét kásákon, meggyes krémtúró, meggyes házijoghurt,
muffinok alapja, meggymártás (főzelék), smoothie alap, meggyes fagylalt
málna: málnakrémelves, gyümölcsleves alap, feltét kásákon, málnás krémtúró, málnás házijoghurt,
muffinok alapja, málnakrém, málnamártás, smoothie alap, málnás fagylalt
mangó: mangó turmix, smoothie alap, feltét kásákon, görög csümölcsleves alap
narancs: smoothie alap, gyümölcssaláta alap, narancsos túró
őszibarack: smoothie alap, gyümölcsleves alap, gyümölcssaláta alap, krémtúró
papaja: smoothie alap, gyümölcssaláta alap
pomelo: smoothie alap, gyümölcssaláta alap, salátákba
szilva: gyümölcssaláta alap, smoothie alap, szilvamártás, gyümölcsleves alap, feltét kásákon
szőlő: smoothie alap, gyümölcssaláta alap, feltét kásákon

Élelmiszer útvonalak - milyen tejtermékből mi készülhet?
joghurt: granola, házi gyümölcsjoghurt, joghurtos smoothiek
túró: gyümölcsös túrókrémek, túrós töltelékek, körözött, házi szendvicskrémek, túrótorta
tej: levesek alapja, raguk alapja, mártások alapja, smoothiek, turmixok
tejföl: rakott ételek, pörköltek, főzelékek, levesek
vaj: sütéshez, szendvicshez, süteményekhez
sajtok: saláták, szendvics feltét, szendvics sajtkrém, raguk, rakott ételek

Élelmiszer útvonalak - milyen gabonából mi készülhet?
rizs: gyümölcs rizs, rizsfelfújt, tejberizs, rizskása, rizi-bizi, kukoricás rizs, gombás rizs, tojásos rizs,
zöldséges rizs, rakott ételek, bármilyen főétel étel körete
köles / hajdina / quinoa: rakott ételek, bármilyen főétel körete, kásák alapja
kuszkusz: rakott ételek, kásák alapja, bármilyen főétel körete
durum tészta: ragukhoz, pörköltekhez, rakott ételekhez, húsételekhez, levesekhez, tészta ételekbe
rizstészta: keleties ételekhez, ragukhoz, levesekhez
zab: zabkása, zabpiték, zabpalacsinták, zabmuffinok, zabsütemények, zabgofrik, panírozás

Élelmiszer útvonalak - mi készülhet tojással?
sütemények
tojásos reggelik

mártások
palacsinták / gofrik

panírozás
muffinok / piskóták

saláták
levesek

főzelékek
raguk



répa
cukkini
paradicsom
kaliforniai paprika
uborka
saláta
burgonya

Heti zöldségek:

Élelmiszer útvonalak - hogyan lavírozz?
Írd össze kedvenc élelmiszereidet, amelyeket szívesen fogyasztasz!
Ezekből írd ki a kedvenc receptjeited a könyvből válogatva!
Így lesz egy alap élelmiszerpotfóliód, amihez minden esetben tudsz nyúlni!
Kísérletezz olyan ételek kis adagos főzésével, amelyek ismeretlenek. Könnyen meglehet, hogy egy-
kettő nagyon fog ízleni. Így az ízvilág nem lesz unalmas. Ám elengedhetetlen egy recept adatbázis,
amit a minden eshetőségre tervezhetőség biztosít számodra.
Írj össze magadnak élelmiszer útvonalas menüket hétfőtől vasárnapig vagy ha hétvégén teljesen
másképp főzöl, akkor hétfőtől péntekig.
Ezek heti menürendszerek lesznek, amelyekben azt az előnyt használod ki, hogy nem kell 5 napra 35
féle külön ételt készítened, nem kell minden étkezéshez eltérő élelmiszert vásárolnod. Az segít az
időtakarékosságban, a pazarlásmentességben, hogy kevés alapanyagféléből minél több variációt
hozol ki eltérő textúrákkal, ételfajtákkal, ízvilágokkal. Egy idő után olyan kész menü-hadsereg áll majd
rendelkezésedre saját tapasztalataid birtokában, amelyek abban fognak segíteni, hogy ne kelljen
"sokat agyalni" a diétán, ne vegyen el TŐLED még több időt a heti tervezés.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
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májkrémes szendvics paradicsommal
málnás muffin
bolognai ragu, cukkini spagetti
tzatziki, zöldség mártogatós (cukkini, répa, uborka)
ananászos pulykasaláta

Hétfő (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

Példák élelmiszer útvonalakra 5 napra

májkrémes szendvics paradicsommal
málnás smoothie
paradicsom mártás, töltött paprika
tzatziki, zöldség mártogatós (cukkini, répa, uborka)
csirkemájas, bacönös saláta

Kedd (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

omlett cukkinivel
zabpalacsinta ananászmártással
bolognai ragu, cukkini spagetti
málnakrémleves
töltött cukkini hajó

Szerda (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

zabkása
répatorta muffin
paradicsomos burgonyafőzelék virslivel
protein turmix
kapros töltött uborka

Csütörtök (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

zabtortilla
hotdog virsli zsemlével, mustárral
paradicsomos burgonyafőzelék tükörtojással
répatorta muffin
tonhalsaláta

Péntek (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

ananász
málna

Heti gyümölcsök:

rizs
zabpehely
kenyér
zsemle

Heti gabona

tonhal
paradicsom

Heti konzervek:

pulykamell filé
darált pulykamell
csirkemáj
virsli
bacon

Heti húsfélék:

natúr joghurt
tej / növényi tej
sajt

Heti tejtermékek:

fehérje por
édesítőszer
zsiradék
tojás

Egyéb:

+ fűszerek



májkrémes szendvics paradicsommal
málnás smoothie
paradicsom mártás, töltött paprika
tzatziki, zöldség mártogatós (cukkini, répa, uborka)
csirkemájas, bacönös saláta

Kedd (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

omlett cukkinivel
zabpalacsinta ananászmártással
bolognai ragu, cukkini spagetti
málnakrémleves
töltött cukkini hajó

Szerda (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

zabkása
répatorta muffin
paradicsomos burgonyafőzelék virslivel
protein turmix
kapros töltött uborka

Csütörtök (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

zabtortilla
hotdog virsli zsemlével, mustárral
paradicsomos burgonyafőzelék tükörtojással
répatorta muffin
tonhalsaláta

Péntek (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

Napi menü élelmiszerei útvonalak szerint

Időtakarékos főzés 25

májkrémes szendvics paradicsommal
málnás muffin
bolognai ragu, cukkini spagetti
tzatziki, zöldség mártogatós (cukkini, répa, uborka)
ananászos pulykasaláta

Hétfő (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora)

Láthatod, ahogy a napok egymásba fonódnak. Annak érdekében, hogy ne legyen egyhangú, gyakran
alkalmazom azt a módszert, ami itt is látható, hogy egy-egy azonos ételt 2 nap különbséggel fogyasztok
el. Lásd: bolognai ragu hétfőn és szerdán van, közbe ékelődik egy töltött paprika (mint paradicsomos
étel).
Ezek az útvonalak könnyedén kialakíthatók, ha meglesed, mely élelmiszerből milyen ételek készíthetők.
Ha nagyon szereted például a paradicsomot, építhetsz köré egy hetet úgy, hogy más és más
élelmiszereket bevonva teljesen új ételt kapsz. Lehet paradicsom leves, bolognai ragu,
paradicsommártás, töltött paprika, lecsó, chili con carne, más-más hússal készített tészta ételek, illetve
rakott ételekhez is adhtod a paradicsommártást tejszínes mártás helyett. Így tudod megteremteni a minél
kevesebb alapanyagból készíthető előrefőzést! Ilyen tematikus heteket kedvedre megtervezhetsz! Cél:
minél kevesebb alapanyaggal, minél többféle ételt készíts! Zsiradékokat és fűszereket nem soroltam fel,
a receptek segítenek a komplex ételek megfőzésében. Alap fűszerkészleted mindig legyen otthon!



Start! Foglaljuk össze, mit tegyél! 26

Életmódváltó nekirugaszkodás
Az egész e-book-ot alaposan olvasd át!
Tisztázd le magadban, mi a célod!
Válaszd ki azokat az ételeket, amelyek szimpatikusak és szívesen elkezdenéd velük az étrend
kipróbálását!
Az étrend alkotási szabályok alapján írj magadnak egy példát, hogyan nézne ki egy napod!
Tanulmányozd az élelmiszer útvonalakat! Akkor lehet az étrended időgazdálkodásban gyors,
alapanyagban pazarlásmentes, költségben hatékony, ha megvizsgálod, kedvenc élelmiszereidből
milyen ételeket tudsz készíteni!
Írd le kedvenc élelmiszereidet! Vizsgáld meg, ezekből mi mindent tudsz főzni az étrendből
válogatva!
Legyenek kedvenc menü napjaid, minél több! Ezek menőövként örökké ott lesznek életmódváló
füzetedben, ezáltal tervezetten minden esélyt megadsz magadnak a félreevés elkerüléséhez!
Előre tervezz meg egy teljes hetet! Írd össze, milyen élelmiszerekből mennyi kell! Vásárolj be!
Használd az előrefőző technikát! Ha van időd és kedved, az általam mutatott technika alapján előre
készíthetsz fagyasztható ételeket, ezzel időt spórolsz jövőbeli menüidhez. Pld. grillezett / roston sült
csirkét, fasírtokat, leveseket nagyobb adagban fagyasztásra is felhalmozhatsz adagolva. Legyen
mindig vésztartalék a mélyhűtőben rohanósabb napjaidra!
A napjaidon mindig figyeld a testedet! Milyen élelmiszerre, ételre hogyan reagáltál. Volt-e bármilyen
emésztési gondod. Mennyire voltál éhes előtte / utána? Mikor éheztél meg evést követően? Mely
ételek ízlettek / estek jól? Mely adag fogott ki rajtad? Nap végén hogyan értékeled a menüt? Tested
jelzései tanítanak!
Ne félj kipróbálni új ízeket!
Bátran használd a fűszerezésre, pácolásra, mártás készítésre vonatkozó ötleteket! Minél
változatosabban ízesítesz, annál jobban fogod élvezni a menüidet!
Egy-egy ételformát változatosan készíts el! Cserélj zöldségeket, gabonaféléket, húsféléket, hogy
más jelleget kapjon bármely étel!
Legyen a heti menüd változatos, de nyugodtan főzz előre 2-3 napra!
A 2-3 napra történő előre főzés alatt is lehet eltérő egy-egy étel, pld. más zöldséget, más gabonát
használva ugyanazt az ételt el tudod készíteni (pld. tészta, zöldség, mártás, hús).
Ha jön a csábulás és inger, hogy feladd az egészet, minden esetben vizsgáld meg ennek okát.
Minek a hatására jött az inger? Milyen szituáció előzte meg? Mire reagálsz így? Mit szeretnél ezzel
pótolni, kezelni? Mit veszíthetsz, ha "bezabálsz" rossz ételekből? Eddig mit értél el? Milyen célért
csinálod az egészet? Hogyan tudod leküzdeni a rossz vágyat? Milyen kiváltó cselekvést tudsz
alkalmazni? Mit tanulsz ebből a helyzetből?
Kedvenc desszertjeidet gyűjtsd ki! Mindig legyen vészterved arra, hogy ha nagyon szernél
édességet enni, készíthess bármi egészségesebbet egy tábla csoki habzsolása helyett!
Ne kövesd el azt a hibát, hogy nem mérsz adagokat! Ha nem tudod, miből mennyit teszel a tányérra,
akkor nem a program szerint étkezel és eredményed sem lesz! Ez az elején kiváltképp fontos.
Ahogy előre haladsz a fogyásban, egyre több ételnél tudni fogod, kb mennyi tartalmazza az adott
élelmiszerre vonatkozó kcal igényt. Később rutin lesz. Nem kell egész életedben konyhamérlegen
dolgozni, de az elején saját érdeked, hogy használd ezt a kontroll eszközt!
Legyél következetes! Ha elhatároztad, hogy minden tőled telhetőt megteszel, akkor állj ki saját
döntésed mellett! Ha félbe hagyod, csak magadnak okozol további halogatást, helyetted senki nem
fogja tudni ezt célig vinni. Döntsd el, tűzd ki a célt, állítsd fel a feladatokat és lépéseket! Tervezz,
dokumentálj, állíts mérföldköveket! Használd a Duciforradalom akcióterv munkafüzeteket,
eszközrendszert! Térj vissza az alapokhoz, ha elakadtál motivációban!
A programhoz szorosan kapcsolódik a 90 napos haditerv e-könyv minden leckéje, amelyek
segítenek abban, hogy fókuszálj!
A mentális úthoz olvasd el a Duci szívvel életmódváltó könyvet!
Minden rajtad múlik és tőled függ! Sok sikert! :)
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Mamma mia szendvics 40
meggyes zabtorta 28
Nyári, reggeli smoothie 37
Paradicsomos, tonhalas reggeli tál 37
Pirítós sült / grillezett feltét variációkkal (3 variáció) 34
Pirítósok krémekkel (15 variáció) 35
Popej palacsinta 39
Puffasztott rizs falatok sonkával vagy füstölt lazaccal 29
Reggeli fűszeres kolbászos szendvics 33
sajtos répamuffin 28
Sonkás tojástekercs 40
Spenótos lencsés avokádó tál 33
Spenótos, gombás suhajka 37
Szendvicsek maci sajt alappal (5 variáció) 34
Szendvicsek vaj alappal (5 variáció) 34
Teljes kiőrlésű melegszenya 39
Tojás muffin 29
Tonhalas szendvics 40
Töltött, sült paprika 36
Túrópuffancs 31
Túrós, zabos süti 38
Vaníliás, kókuszos zabchiano 38
Virsli tál (2 variáció) 42
Zab tortilla 38
Zabkása variációk (11 variáció) 41

Reggelik
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Kókuszos tejberizs

Meggyes zabtorta

Fahéjas cukkinis zabtorta

• 50g zabpehely
• 70g cukkini
• 1db tojás
• 15g protein por / kollagén peptid
• fahéj

• 1,5dl tej / kókusztej
• 75g rizs
• 12g kókuszreszelék
• 15g protein por / kollagén peptid

• 50g zabpehely
• 115g friss vagy mirelit meggy kiolvasztva
• 1db tojás
• 28g útifűmaghéj
• 15g protein por / kollagén peptid

• pirított gomba

Reszeljük le a cukkinit, majd nyomjuk ki a levét. Az összes hozzávalót öntsük egy edénybe és dolgozzuk
össze. Szilikon formában vagy sütőpapírral bélelt pici edényben süssük ki a tésztát. A fahéjtól lesz
izgalmas, de ezt elhagyhatja az, aki nem szereti a fahéjat.

A rizst főzzük elő, majd keverjük el tejben / kókusztejben a reszelékkel, proteinnel. Forraljuk össze.
Tehetünk rá 5-6 szem friss vagy fagyasztott málnát / epret / áfonyát / szedret / meggyet, esetleg
cukormentes (házi) lekvárt vagy cukormentes szafi lekvárt. Mi magunk is készíthetünk lekvárt oly
módon, hogy a pár szem gyümölcsöt fahéjjal karamellizáljuk serpenyőben 2-3g barna cukor vagy méz
segítségével. Ez elhagyható, ínyenceknek viszont finom lehet.

Az összetevőket turmixoljuk egybe, de néhány szem meggyet hagyjunk egészben is a torta tésztájába
keverve. Szilikonos formában vagy hőálló edényben tegyük a sütőbe, süssük készre. Ha a tészta túl
sűrű, 1dl tejet, növényi tejet tehetünk bele, de nem többet!

Sajtos répamuffin
• 50g zabpehely
• 115g friss vagy mirelit meggy kiolvasztva
• 1db tojás
• 20g mozzarella / növényi sajt
• 60g sárgarépa
• só, bors, tetszőleges fűszerek

A répát reszeljük le, nyomjuk ki a levét. Minden hozzávalót aprító gépben turmixoljunk le, így lesz muffin
tészta. Muffin szilikonos formákba helyezve készítsük el sütőben. Ne süssük sokáig, mert kiszárad,
kemény lesz.
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Puffasztott rizs falatok sonkával vagy füstölt lazaccal

Édes pufiálom

Kókuszos, almás diós pohár

• 75g natúr joghurt
• 110g alma
• 12g dió
• 15g protein por / kollagén peptid
• 12g kókuszreszelék
• fahéj

• 3db puffasztott rizs szelet (barna / fehér)
• 5g vaj
• 85g sonka / 60g füstölt lazac
• 100g saláta / spenót
• 50g paradicsom / 75g kígyóuborka

• 3db puffasztott rizs szelet (barna / fehér)
• 20g mogyoróvaj
• 1 db közepes banán / 150g mangó / 200g alma

• pirított gomba

Klasszikus diétás élelmiszer a puffasztott rizs. A barna rizsből készült nagyon zamatos. Kapható már
chia magos, vadrizs, szezámos és egyéb ízesítésű is. Bármelyiket használhatod, de a fehér változata is
jó. A barna pufi rizst jobban preferálom, hiszen a barna rizs felszívódása jobb. Pakold meg minőségi
sonkával vagy füstölt lazaccal, egyél mellé rostos zöldségeket.

Tipikus amerikai reggeli, a sós és édes ízek kavalkádja. Sokan idegenkednek tőle először, de miután
megkóstolják, hamar rájönnek, hogy nem véletlen ez az imádat más kontinenseken. Nálunk nem annyira
elterjedt, próbáld ki és döntsd el, ízlik-e. Nekem nagyon. Kenjük meg a szeleteket mogyoróvajjal és
karikázzuk rá a banánt vagy a tetszőlegesen választott, felkínált gyümölcsök valamelyikét.

Tojás muffin
• 2db tojás
• 50g rukkola / kínai kel / spenót
• 75g paradicsom / 100g póréhagyma
• 50g trappista / cheddar sajt / mozzarella
• 1db puffasztott rizs szelet (barna / fehér)
• só, bors, tetszőleges fűszerek

A tojás verjük fel, a zöldség egy részét vágjuk nagyon apróra és keverjük el a felvert tojással. Reszeljük
le a választott sajtot, amit szintén egyengessünk el a muffinhoz. Az egészet öntsük szilikonos muffin
formákba, tegyük sütőbe és várjuk meg, míg megsül és megnő a formában.

Az almát reszeljük le vagy vágjuk apró kockákra, majd serpenyőben fahéjjal karamellizáljuk. Ettől
édeskés ízt kap. A diót ugyanezen serpenyőben kicsit pirítsuk meg. Tegyük a joghurtot egy tálba,
keverjük el a fehérje porral és halmozzuk rá az almát, pirított diót, kókuszreszeléket.
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Magvas - gyümölcsös zablepény

Diós túrógombóc

Banán muffin
• 30g teljes kiőrlésű liszt / 30g zabliszt / 35g kókuszliszt / 35g mandulaliszt
• 1db tojás
• 1db közepes banán
• 20g mandula / dió / pekándió / kókuszreszelék

• 40g zab
• 20g dió / mogyoró / mandula
• 1db tojás
• 50g eper / áfonya / málna / erdei gyümölcs keverék
• 15g protein pr / kollagén peptid
• fahéj

• 100g túró
• 50g zabkorpa
• 10g útifűmaghéj
• 10g vaníliás protein por / kollagén peptid
• reszelt citromhéj
• 20g eritrit

• pirított gomba

A tészta zabpehelyből (vagy zabpehelylisztből), a választott magból, a felvert tojásból és az ízesítésnek
használt protein porból fog állni. A masszát tedd szilikonos vagy hőálló formába és süsd meg
előmelegített sütőben. Ha édesszájú vagy, egy kis édesítő mehet bele. A választott gyümölcsből vagy
erdei gyümölcs keverékből fahéjjal készíts karammelizálva serpenyőben mártást.

A túrót, a zabkorpát, az útifűmaghéjat, a proteint és a reszelt citromhéjat keverjük el. Formázzunk kis
gombócokat. A gombócokat vízben főzzük meg. Végül forgassuk át darált dióban. Az eritritből és tejfölből
készüljön édes tejföl, ezt öntsük az elkészült gombócokra.

Banános vagy fahéjas almás mogyoróvajas keksz

• 1db közepes banán / 200g alma
• 30g zabpehely
• 10g mogyoróvaj
• 30g puffasztott quinoa
• alma esetén 5g fahéj

Minden összetevőt keverjük el (a gyümölcsöt törjük / reszeljük apróra). Készülhet banános vagy almás
verzió. Ha mindkettőt szeretnénk, felezzük a gyümölcs adagokat és két masszát készítsünk, egy
banánosat és egy almásat. Hagyjuk állni 15 percig. Formázzunk lepos korongokat, majd 170-180 fokos
előmelegített sütőben 20 perc alatt süssük készre.

A tojás verjük fel és egyengessük el a liszttel, banánnal turmixgépben a választott mag felével együtt.
Amikor kész a massza, a többi magot vágjuk apróra és szórjuk bele. Tegyük a masszát szilikonos
formákba és sütőben süssük ki. Túl sokáig ne, mert kiszáradhat. Magvak helyett mehet kókuszreszelék.

• 10g darált dió
• 2ek. tejföl
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Cukkini kenyér

Túrópuffancs

Cukkinis bundáskenyér
• 2db tojás
• 100g cukkini
• 30g mozzarella
• 40g teljes kiőrlésű kenyér / rozs kenyér / pur-pur kenyér / jókenyér
• só, bors, tetszőleges fűszerek

• 40g zabliszt
• 100g cukkini
• 1db tojás
• tetszés szerinti zöldfűszerek és só

• 150g túró
• 50g zabliszt
• 1db tojás
• reszelt citromhéj
• 20g eritrit

• pirított gomba

A cukkinit reszeljük le pici lyukú reszelőn. Nyomjuk ki alaposan a levét. Öntsük hozzá az előzőleg
felvert tojáshoz, dobjuk bele a fűszereket és keverjük el a liszttel. Tegyük szilikonos vagy hőálló
edénybe és süssük meg sütőben. Ez egy sós pite, amit használhatunk kenyérhelyettesítőnek vagy
különféle pesztókhoz.

Az alapanyagokat tegyük egy turmixgépbe és készítsünk homogén masszát. Kis korongokat vegyünk
kanál segítségével és süssük ki ezeket serpenyőben pár csepp kókuszolajon.

Avokádós tojásmuffin

• 1/2db avokádó
• 2db tojás
• 30g mozzarella / cheddar sajt
• 100g retek / 50g póréhagyma / 100g zöld saláta
• 1 db puffasztott rizs (barna / fehér)
• 2csepp pirosarany (elhagyható)
• só, bors, tetszőleges fűszerek

A tojást verjük fel. Az avokádót nyomkodjuk krémesre és keverjük el a tojással, tetszőleges fűszerekkel,
illetve a lereszelt sajttal. Tegyük szilikonos muffin formákba és süssük meg. Fogyasszunk mellé
tetszőleges zöldséget. A csemege vagy csípős pirosarany nagyon passzol mellé.

A cukkinit reszeljük le pici lyukú reszelőn. Nyomjuk ki alaposan a levét. Öntsük hozzá az előzőleg felvert
tojáshoz a reszelt sajttal együtt. Keverjük el alaposan. Ebben fogjuk a kenyeret átforgatni. Olaj spray-t
használjunk a serpenyőben (nem kell sok olaj).
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Brokkolis baconös muffin

Cukkinis-csokis zabsüti

Avokádós pufi falatok
• 1/2db avokádó
• 115g hagyma
• 100g mustár
• 3db puffasztott rizs (barna / fehér)
• tetszőlegesen 50g paradicsom / paprika / retek / kígyóuborka

• 105g brokkoli
• 10g bacon
• 10g zabliszt
• 1db tojás
• 20g füstölt mozzarella
• só, bors, tetszőleges fűszerek

• 70g cukkini
• 45g zabliszt
• 10g kakaópor
• 15g csokis protein por / kollagén peptid
• 50g natúr joghurt
• 1db tojás

• pirított gomba

Cukkinis brownie
• 50g zabpehely
• 70g cukkini
• 20g mogyoró / mandula / dió
• 1db tojás
• 30g eritrit
• 5g kakaó por

Az avokádót apróra vágott hagymával, mustárral, fokhagymával, sóval turmixoljuk krémes állagúra. Ezt
kenjük barna vagy fehér pufi rizsre. Fogyasszuk mellé a választott zöldséget.

A brokkolit megtisztíjuk és rózsáira bontjuk. Sós vízben roppanósra főzzük, majd jól lecsepegtetjük. A
bacont felaprítjuk, és száraz serpenyőben világos színűre pirítjuk és egy tányérra szedjük. A tojást, az
olajat és a főzőtejszínt habosra keverjük. A lisztet, a sütőport, a szódabikarbónát, egy kevés sót és
borsot összkeverjük. A reszelt füstölt sajt felével, a brokkolival és a baconnel együtt hozzáadjuk az olajos
keverékhez. A masszát muffinforma papírkapszlikkal bélelt mélyedéseibe töltjük. A maradék reszelt
sajttal megszórjuk, majd 180 fokra előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt készre sütjük.

• 0,5dl olaj
• pici szódabikarbóna

A cukkinit lereszeljük és meghintjük sóval. A tojásokat habosra keverjük, belekeverjük a joghurtot, a
zablisztet, az étcsokit és a csokis protein port. A cukkinit kicsavarjuk, hogy még véletlenül se legyen
vizes, majd hozzáadjuk ezt is, és szépen átforgatjuk az egészet. A masszából lapos korongokat
formázunk, sütőpapíros tepsibe tesszük őket, és 170-180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, kb. 30-40
percre.

• 2 kocka étcsoki apró darabokra vágvai

Reszeljük le a cukkinit, majd nyomjuk ki a levét. Daráljuk le a magvakat, de néhányat hagyhatunk picit
nagyobb darabban. Az összes hozzávalót öntsük egy edénybe és dolgozzuk össze. Szilikon formában
vagy sütőpapírral bélelt pici edényben süssük ki a tésztát. A kakaótól lesz sötét színű, de ezt elhagyhatja
az, aki nem szereti a kakaót.
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Cottage cheese omlett

Reggeli fűszeres kolbászos szendvics

Spenótos lencsés avokádó tál

• pirított gomba

Cottage palacsintányos

Nyomkodjuk össze a lencsét egy villával (néhányat hagyjunk meg egészben). Adjuk hozzá a curryt és a
paprikát, fűszerezzük sóval és borssal. Közepes lángon melegítsük fel az olajat, majd 2-3 percen át
pirítsuk a hagymát és a fokhagymát. Szórjuk rá a pépesített lencsét és tegyük félre. Az előbb használt
serpenyőben hervasszuk meg a spenótot (1 teáskanálnyi vízzel vegyítve). Amikor elkészül, öntsük ki 2
tálba a spenótot, tegyük rá a lencsét, végül az avokádóval tálaljuk.

• 150g lencse (konzerv)
• 1/2 tk curry v. kurkuma
• 1/2 tk pirospaprika
• 1 tk olívaolaj
• 60g hagyma, apróra vágva
• 2 gerezd aprított fokhagyma

• 100g spenót / 100g zöld saláta tetszés
szerint
• 1/2 avokádó

• 2 tojás
• 2 ek víz
• 1/2 ek vaj vagy kókuszzsír
• 1/4 csokor friss bazsalikom
• 100g cottage cheese
• 6 koktélparadicsom

Vágjuk apróra a bazsalikomot és keverjük bele a cottage cheesebe. Fűszerezzük meg még
pirospaprikával. Vágjuk a paradicsomot negyedrészekre. Verjük fel a tojásokat a vízzel, sóval és borssal.
Melegítsük fel az olajat egy serpenyőben, és süssünk 2 vékony omlettet. Oszlassuk el a cottage cheeset
és a paradicsomot az omletteken, és tekerjük össze őket. Vágjuk fel átlósan és azonnal tálaljuk.

• 100g darált sertés vagy darált pulykahús
• só, bors
• 1 ek bazsalikom, apróra vágva
• 1 ek kókuszzsír
• 1 db teljes kiőrlésű zsemle / zsemle méretű bagett darab / 60g pur-pur kenyér
tetszés szerint

Egy tálban keverjük össze a sertéshúst sóval, borssal és a bazsalikommal. Gyúrjuk össze jól és
formázzunk belőle kisebb kolbászokat. Melegítsük fel az olajat egy nagy tapadásmentes serpenyőben,
és süssük a kolbászokat közepes lángon, amíg jól megbarnulnak és átsülnek. Egy darab zsemlét vagy
kenyeret béleljünk ki a kolbászokkal és valamilyen saláta levéllel. Pici mustár is mehet hozzá.

Helyezzük a cottage cheeset egy tálba, adjuk hozzá a tojássárgáját (tartsuk meg külön a fehérjét), és
törjük össze egy villával. Adjuk hozzá a lisztet, és alaposan keverjük össze. Verjük fel a tojásfehérjét
szilárd habbá és adjuk hozzá a túrókeverékhez. Finoman keverjük össze. Süssük meg a palacsinták
mindkét oldalát. 6-7 szem bogyós gyümölcsöt választhatunk mellé.

• 1 kis marék zöld saláta / 1/4 db kígyó
uborka

• 125g cottage cheese
• 2 tojás
• 1 teáskanál vaníliakivonat
• Édesítő igény szerint
• 2 csapott evőkanál zabliszt / teljes kiőrlésű liszt
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Szendvicsek maci sajt alappal

Pirítós sült / grillezett feltét variációkkal

Szendvicsek vaj alappal

Alap minden variációhoz:
• 70g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér / rozskenyér tetszés szerint választva
• 5g vaj / 20g májkrém / 10g vajkrém tetszés szerint választva

Feltétek variációi:
1.
• 30g sonka
• 30g trappista

Zöldségek variációi:
• 150g paradicsom
• 150g paprika
• 180g retek
• 150g savanyú káposzta

Alap minden variációhoz:
• 70g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér / rozskenyér tetszés szerint választva
• 18g (1db háromszög) maci / medve sajt (bármelyik márka)

Feltétek variációi 1:
• 2db tükörtojás
• 50g pirított gomba

Feltétek variációi:
2.
• 1db főtt tojás
• 25g tonhal

Feltétek variációi:
3.
• 40g mozzarella
• 30g sonka

Kence variációk:
• 5g majonéz
• 10g ketchup
• 10g pirosarany

Feltétek variációi:
4.
• 40g mozzarella
• 6g házikolbász

Feltétek variációi:
5.
• 15g sonka
• 1db főtt tojás
• 15g trappista

Kence variációk:
• majonéz
• ketchup
• pirosarany

Feltétek variációi 2:
• 2db tükörtojás
• 30g pirított hagyma

Zöldségek variációi:
• 200g kígyóuborka
• 75g vöröshagyma
• 70g újhagyma
• 150g zöldsaláta féle

Feltétek variációi:
5.
• 1db főtt tojás
• 10g trappista
• 15g sonka

Feltétek variációi:
4.
• 30g mozzarella
• 10g házikolbász

Feltétek variációi:
3.
• 30g mozzarella
• 40g sonka

Feltétek variációi:
2.
• 1db főtt tojás
• 25g tonhal

Feltétek variációi:
1.
• 20g sonka
• 30g trappista

Zöldségek variációi:
• 150g paradicsom
• 150g paprika
• 180g retek
• 150g savanyú káposzta

Zöldségek variációi:
• 200g kígyóuborka
• 75g vöröshagyma
• 70g újhagyma
• 150g zöldsaláta féle

Alap minden variációhoz:
• 70g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér / rozskenyér tetszés szerint választva
• 6g olívaolaj / kókusz zsír a feltét pirításhoz

Szendvicsünk alap kenyerét tetszés szerint válasszuk ki, tegyünk rá medve sajtot bármelyik márka
ízéből. A feltét variációk közül (1-2-3-4-5) aktuális igényeink alapján mérjük le a feltéteket. Fogyasszunk
hozzá zöldséget az adagolás szerint. Használhatunk a kence variációk közül egyet (ez elhagyható).

Szendvicsünk alap kenyerét tetszés szerint válasszuk ki, tegyünk rá vajat.. A feltét variációk közül (1-2-3-
4-5) aktuális igényeink alapján mérjük le a feltéteket. Fogyasszunk hozzá zöldséget az adagolás szerint.
Használhatunk a kence variációk közül egyet (ez elhagyható).

Szendvicseink alap kenyerét tetszés szerint válasszuk ki, tegyünk rá vajat. A feltét variációk közül (1-2-3)
aktuális igényeink alapján mérjük le a feltéteket. A zsiradékon süssük meg a feltéteket. Fogyasszunk
hozzá tetszés szerint 50g friss zöld zöldséget (saláta, spenót, kígyóuborka, zöldpaprika).

Feltétek variációi3 :
• 50g pirított koktélparadicsom
• 100g feta sajt



REGGELIK 35

Pirítósok krémekkel

Alap minden variációhoz:
• 80g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér / rozskenyér

Tonhalkrém:
• 55g tonhal
• 30g natúr krémsajt
• pár csepp citromlé
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Paprikás juhtúró:
• 50g juhtúró
• 30g lilahagyma
• pirospaprika
• friss zöld fűszer (snidling / bazsalikom
/ menta / petrezselyem)
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Körözött:
• 50g túró
• pirospaprika
• 30g hagyma
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Padlizsánkrém:
• 1/2 padlizsán
• 3g olíva olaj
• 1 kis fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 30g tejföl
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Paradicsomos fetakrém:
• 50g paradicsom
• 30g feta sajt
• só, bors
• 30g krémsajt
• 30g joghurt
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Répás, füstölt sajtos krém:
• 100g reszelt répa
• 30g reszelt füstölt sajt
• 30g krémsajt
• só, bors
• 1 gerezd fokhagyma
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Hummus:
• 100g főtt csicseriborsó
• 1 gerezd fokhagyma
• 3g olíva olaj
• pár csepp citromlé
• őrölt kömény
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Céklakrém:
• 50g cékla
• 40g krémsajt
• só, bors
• 40g feta sajt
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Mogyoróvaj:
• 1 teás bögre pirított mogyoró
• 1 kiskanál méz
• 1 csipet só
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Avokádókrém:
• 1/2 db avokádó
• 1/2 db citrom
• 30g hagyma
• 20g tejföl
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Lencsekrém:
• 80g lencse
• mustár
• 1 kis fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 30g tejföl
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Babpüré:
• 50g fehér bab / vörös bab
konzerv
• 1 gerezd fokhagyma
• pár csepp citromlé
• 50g tejföl
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Citromos zöldborsókrém:
• 100g zöldborsó
• 1 kis fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 30g tejföl
• 1/2 citrom leve
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Tojáskrém:
• 1db főtt tojás
• 30g tejföl
• 5g majonéz
• 5g mustár
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Gombakrém:
• 100g gomba
• 1 gerezd fokhagyma
• pici mustár
• 30g tejföl
• só, bors
• A gombát fokhagymán és pici
hagymán pirítsuk meg, sózzuk,
borsozzuk, majd pici mustárral
turmixoljuk krémesre.

• Minden sós szendvicshez fogyasszunk friss zöldséget:
100g saláta / uborka / paradicsom / paprika / retek

• Tejföl helyett használható növényi tej / növényi krém
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• 1 ek olívaolaj (12g)
• 50g burgonya, hámozva, feldarabolva
• 60g hagyma, feldarabolva
• 100g cukkini, vékonyra szeletelve
• 3 tojás

Cukkini omlett

Egy tapadásmentes serpenyőben hevítsünk kevés olajat és pirítsuk a hagymát és a krumplit kb. 4 percig
közepes hőfokon. Ezután adjuk hozzá a cukkinit és pirítsuk még 4 percig. Egy tálban verjük fel a tojást
és ízesítsük sóval és borssal. Helyezzük a zöldségeket a serpenyőből a tálba, és alaposan keverjük
össze. Ugyanabba a serpenyőbe tegyük vissza a tojáskeveréket, oszlassuk el egyenletesen mintha
omlettet készítenénk és közepes lángon süssük. Körülbelül 3 perc múlva az omlett külső széleit
mozgassuk meg, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem tapad a serpenyőbe. Körülbelül 8-10 perc
elteltével fordítsuk az omlettet egy tányérra és csúsztassuk vissza a még nyers oldalával lefele a
serpenyőbe. Körülbelül 5-6 perc múlva az omlett másik oldala is készre sül.

• 1 tojás
• 1 tojás fehérje
• 2 ek mandulatej
• 1 tk kókuszolaj
• 15g hagyma,
feldarabolva
• 50g pulykamell

Töltött, sült paprika

A sütőt melegítsük 200 fokra. A tojásokat, a tojásfehérjét és a tejet keverjük össze egy tálban és tegyük
félre. Melegítsünk kókuszzsírt egy serpenyőben közepes lángon és dinszteljük meg a hagymát. Adjuk
hozzá a pulykát, oregánót és köményt. Ízesítsük sóval és borssal, majd főzzük míg a hús átsül (kb. 5
perc). Ezután adjuk hozzá a spenótot, és kb. 2 perc alatt fonnyasszuk meg. A pulykás keverékhez öntsük
hozzá a tojásokat és süssük meg rántottaként. A pulykás keverékhez öntsük hozzá a tojásokat és süssük
meg rántottaként. A paprikákat vágjuk ketté vízszintesen, szedjük ki belőle a magokat és töltsük bele a
rántottás pulykás keveréket. Helyezzük a paprikákat egy tepsibe és a tetejére szórjunk reszelt sajtot.
Süssük a sütőben 15 percig, amíg a sajt megolvad és a szélei megbarnulnak. Tálaláskor megszórhatjuk
apróra vágott petrezselyemmel.

• 2 tkőrölt oregánó
• 1 tkrómai kömény
• 40g spenót,
feldarabolva
• 1 piros közepes kaliforniai paprika
• 40g sajt (lehet normál, vagy növényi is)
• petrezselyem, feldarabolva a tálaláshoz

• 75g spárga vagy hasonló zöld zöldség
• 1 tk kókuszolaj
• 2 tojás
• 30ml tej, (növényi, vagy sima)
• 30g füstölt lazac, felkockázva

Füstölt lazacos, fetás, zöldséges omlett

• 15g fetasajt, feldarabolva
• 2-3db koktélparadicsom, félbevágva
• kapor

Egy tálban habverővel a tojásokat tejjel, sóval és borssal verjük fel. Adjuk hozzá a spárgát, lazacot és a
kockára vágott sajtot, és alaposan keverjük össze. Melegítsük a sütőt 180 fokra. Melegítsünk olajat egy
serpenyőben (kb. 24 cm átmérőjű) közepes lángon, öntsük bele a tojáskeveréket. A tetejére szórjuk rá a
félbevágott koktélparadicsomot. Fedjük le az edényt és főzzük kb. 5 percig. Ezután helyezzük a sütőbe
(fedél nélkül), és főzzük további 6-10 percig.
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Paradicsomos, tonhalas reggeli tál

Nyári, reggeli smoothie

Lazac tatár mangóval, pirítóssal

• 1 nagy paradicsom
• 1 tk kókuszolaj
• 2 tojás
• 2 kicsi konzerv tonhal sós lében

• egy csipet oregánó
• egy csipet chili
• petrezselyem, feldarabolva, a tálaláshoz

Hámozzuk meg a paradicsomot és daraboljuk fel kockákra. Melegítsük fel az olajat egy kis serpenyőben
és rakjuk bele az apróra vágott paradicsomot. Süssük nagy lángon körülbelül 3 percig. Készítsünk 2
„gödröcskét” a paradicsomban, és üssük bele a tojásokat. Ízesítsük sóval és borssal. Rendezzük a
tonhaldarabokat a tetejére, ezután szórjuk meg szárított oregánóval és opcionálisan chilipelyhekkel.
Süssük még 3 percig, vagy amíg a tojás meg nem főtt, majd tálaljuk friss petrezselyemmel.

• 2 közepes barack, feldarabolva, fagyasztott
• 1 közepes banán, szeletelve (lehűtve)
• 100g natúr joghurt
• 1/2 csésze (125ml) kókuszvíz

• 1 adagolókanál (25g) vaníliás fehérjepor

Választható feltétek:
• Friss cseresznye, meggy,
málna, eper, szeder, ribizke
• Goji
• Dió
• Chia mag
• Müzli

Helyezzük az összes hozzávalót egy nagysebességű turmixgépbe és turmixoljuk le. Osszuk el a 2
tálba, adjuk hozzá a kedvenc feltéteinket és frissen tálaljuk. A feltétekből 3-4szem per gyümölcs, illetve
negyed marék mag mehet.

Spenótos, gombás suhajka

• 1 ek kókuszolaj
• 60g hagyma, feldarabolva
• 1 fokhagyma gerezd, összeszúzva
• 150g gomba, szeletelve

• 200g spenót
• 2 tojás
• maréknyi petrezselyem, feldarabolva

Melegítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben közepes lángon. Adjuk hozzá a hagymát és a
fokhagymát, és főzzük 2-3 percig, amíg összeesik. Ezután adjuk hozzá a gombát és főzzük további 3-4
percig. Ízesítsük sóval és borssal. Ezután adjuk hozzá a spenótot, fedjük le az edényt a fedővel, és
hagyjuk, hogy összeessen. Keverjük jól össze, és kóstoljuk meg az ízesítéshez. Csináljunk 4
„gödröcskét”a spenótban, és törjünk bele egy-egy tojást. Főzzük lefedve 5-6 percig, amíg a tojás meg
nem sül.

100g lazac filé
feldarabolva
• 1/4 avokádó, feldarabolva

• 30g mangó
feldarabolva
• 1 ek lime lé

• 1/3 tk méz
• chili paprika, ízlés szerint
• 70g pirítós

Mossuk meg a lazacot, majd vágjuk apróra. Ezután daraboljuk fel az avokádót és
a mangót kockákra, majd adjuk hozzá a lazachoz. Keverjük hozzá a lime
kifacsart levét, a chili paprikát. Ízesítsük sóval és borssal és alaposan keverjük
össze. Tegyük be a hűtőbe és legalább 10 percig hűtsük, majd tálaljuk pirítóssal.
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Zab tortilla

Túrós, zabos süti

Csokis túrós palacsinta

• 60g zabliszt
• fél ek olivaolaj
• kicsi meleg víz
• 50g sonka
• 150g tetszőleges kerti zöldség

Az összevalókból tésztát gyúrunk, kinyújtuk, majd egy serpenyőben kisűtjük. Ha készen van, megtöltjük
a sonkával és a zöldségekkel.

• 10g mozzarella / növényi sajt
• kicsi szódabikarbóna

• 60g zabpehely
• 40g zsírszegény túró
• 1 tojás
• 1dl víz
• 10g mozzarella / növényi sajt
• kicsi szódabikarbóna

Minden hozzávalót összekeverünk, a sajt maradjon csak ki. Érdemes botmixerrel pépesebbre keverni az
összetevőket. Kókusz zsírral kikent palacsinta sütőben sütjük, sütés közben megforgatjuk, ha már kész
az egyik oldala, picit a másik oldalt is sütjük, majd megszójuk a sajttal. Ráhatjuk az egyik felét, 1 percig
így összesütjük az egészet.

• 150g túró
• 1 tojás
• 15g fehérje por
• 10g kakaó por
• pici szódabikarbóna
• pici sütőpor

• pici fahéj
• 150ml tej / növényi tej
• édesítőszer (eritrit, ezerédes, stb)

Minden összetevők összekeverünk egy tálban, majd kisebb korongokat gyártunk kézzel és alacsony
fokozon vagy kis lángon serpenyőben kisütjük a palacsintákat.

Vaníliás, kókuszos zabchiano

• 50g zabpehely
• 120ml víz
• 120ml kókusztej / tej
• 5g kókusz reszelék
• kicsi vanília aroma

Minden összetevők összekeverünk, majd egy zárható, lehetőleg üveg edénybe / dobozba tesszük egy
teljes éjszakára. Ha kivesszük, érdemes átkeverni.

• édesítőszer (eritrit, ezerédes, stb)
• 10g chia mag
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Teljes kiőrlésű melegszenya

Krémsajtos palacsinta

Popej palacsinta

• 80g teljes kiőrlésű kenyér / szafi kenyér (választható)
• 3-4 szelet sonka
• 2 szelet (szeletelt) sajt
• pici vaj
• 70g kígyóuborka / paradicsom / paprika / retek / hagyma (választható)

A melegszendvics készülhet sütőben illetve melegszendvics sütőben is. Mindkettő nagyon finom! A
zöldséget természetesen nyersen, mellé fogyasszuk el.

• 20g zabliszt vagy kókuszliszt
• csipet só
• csipet szódabikarbóna
• 1 ek kókuszolaj
• 1 tojás
• 2 ek krémsajt (pld. mascarpone)

Minden hozzávalót összekeverünk, majd lassú tűzön serpenyőben süssük ki úgy, hogy kisebb
korongokat formázunk a masszából.

• 55g teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt / zabliszt (választható)
• 1 tojás
• 5g sütőpor
• 1 gerezd fokhagyma
• 2 marék spenót
• 50g zabtej / rizs tej / mandula tej / tej (választható)

• 100g növényi joghurt / joghurt
• só, bors, ízlés szerinti egyéb fűszer

A folyékony hozzávalókat turmix épben elkeverjük a spenóttal. Hozzáadjuk a száraz hozzávalókat, majd
kókuszolajjal kikent serpenyőben lassú tűzön kisütjük. Mehet bele töltelékként max 15g sajt / növényi
sajt.

Ízesített cottage cheese ropogóssal

• 200g cottage cheese
• só, bors
• választott ízesítés 1 marék
• 4-5db abonett / wasa /szafi ripsz
/ finn crips / rice up barna pufi rizs

A cottage cheeset összekeverjük a választott zöldség/fűszernövény apróra vágott darabjaival, majd a
ropogósra kenjük!

• snidling
• fokhagyma
• chili paprika
• spenót
• vöröshagyma

• pici fahéj (elhagyható)
• 5g vaníliás protein (elhagyható)
• édesítőszer (eritrit, ezerédes, stb)
• 5-6 szem bogyós gyümölcs mehet
mellé (elhagyható)

Választható variációk ízesítésre:
• cékla
• kígyóuborka
• friss kapor
• póréhagyma
• friss bazsalikom
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Sonkás tojástekercs

Mamma mia szendvics

Karfiol gofri

• 2 tojás
• 50ml tej
• 5g vaj
• 40g reszelt cheddar sajt / mozzarella sajt / növényi sajt (választható)
• 4 szelet csirkemell sonka / pulykamell sonka (választható)
• só, bors, metélőhagyma, tetszés szerinti zöldfűszer

• 100g avokádó
• 70g teljes kiőrlésű kenyér (vagy zsemle) / szafi kenyér (választható)
• 25g feta sajt
• 2-3db pici koktélparadicsom
• 20g kígyóuborka
• 2-3db olívabogyó felvágva

Az avokádót keverjük el sóval, borssal, bármilyen ízlés szerinti fűszerrel, adjunk hozzá pici citromlevet.
Ez lesz a szendvics krém. Az összes többi alapanyagot vágjuk apróra és halmozzuk a szendvicsre.

• 70g karfiol
• 2 tojás
• 5g vaj
• 1 szelet bacon
• 25g mozzarella
• 1 szelet sült bacon

Keverjük el egy edényben a karfiolt, a tojást, a mozzarrellát, az aprított fokhagymát, a sót, a borsot, a
pirospaprikát, a kukoricakeményítőt. Pici vajjal kenjük ki a gofri sütőt, majd öntsünk rá a masszából.
Süssük 5-6 percig. Készítsünk egy tükörtojást baconnel serpenyőben. Ha kész, tálaljuk ezeket a gofri
tetején.

Tonhalas szendvics
• 55g-os olívaolajos tonhalkonzerv
• só, bors, pici mustár (elhagyható)
• 70g teljes kiőrlésű kenyér / szafi kenyér (választható)
• 1 tojás
• 5g vaj
• 50g savanyú káposzta / kígyóuborka / paradicsom / bármilyen kerti zöldség

A tonhal konzervet pici vajjal önmagában és/vagy mustárral elkeverve törjük olyan állagúra, hogy
kenhető legyen. Pirítóson vagy friss kenyéren is fogyaszthatjuk. Főzzük mellé egy tojást, együnk friss
zöldséget. A savanyúkáposzta nagyon passzol mellé, de bármilyen más zöldség is tökéletes.

Egy tálban keverjük össze a tojást a fűszerekkel. A vajat olvasszuk fel serpenyőben, öntsük rá a tojást.
Hagyjuk sülni, majd a reszelt sajtot is szórjuk rá. Fedjük le fedővel. Süssük meg. Miután kész, tegyünk rá
sonkaszeleteket, szedjük ki a tojáslepényt és tekerjük fel, mint egy palacsintát.

• pici citrom leve
• só, bors, zöldfűszer ízesítésnek

• só, bors, pirospaprika, ízlés szerinti zöld fűszer
• 1 gerezd fokhagyma
• 20g kukoricakeményítő / zabliszt (választható)
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Granola variációk

1.
• 100g joghurt
• 35g granola alap (bolti is lehet,
minél kevesebb cukortartalommal)
• 50g bogyós gyümölcs

Zabkása variációk

Egy tálban keverjük össze a joghurtot a granolával, választott feltétekkel (gyümölcsökkel),
összetevőkkel. Érdemes állni hagyni egy picit, ha szeretjük puhán a granolát. Ha ropogósan jobban esik,
rögtön fogyasztás előtt tegyük bele a magvakat.

Házi granola:
• 10g natúr zabpehely
• 25g mandula / dió / kesu /
pisztácia / tökmag
• 1 kiskanál méz
• 5 szem aszalt gyümölcs
apróra vágva (szilva,
barack, áfonya, ananász,
meggy, málna, eper, ribizli,
goji)

2.
• 100g joghurt
• 35g granola alap (bolti is lehet,
minél kevesebb cukortartalommal)
• 50g banán

3.
• 100g kókusz joghurt
• granola alap (bolti is lehet,
minél kevesebb cukortartalommal)
• 50g banán

4.
• 100g kókusz joghurt
• granola alap (bolti is lehet,
minél kevesebb cukortartalommal)
• 50g bogyós gyümölcs

+ mehet minden esetben
• 5g protein

bogyós-mézes:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 1 teáskanál méz
• 70g bogyós gyümölcs

banános-mézes:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 1 teáskanál méz
• 50g banán

fahéjas almás-mézes:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 1 teáskanál méz
• 100g fahéjas párolt reszelt
alma

bogyós-proteines:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 15g protein por
• 70g bogyós gyümölcs

almás-proteines:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 15g protein por
• 100g fahéjas párolt reszelt
alma

kakaós-proteines:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 25g protein por
• kakaó por

fahéjas-proteines:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 25g protein por
• fahéj

kókuszos:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 15g protein por
• 10g kókuszreszelék

chia magos-kókuszos:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 15g protein por
• 15g chia mag
• 5g kókuszreszelék

mogyorós-banános:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 50g banán
• 5g mogyoróvaj por / 5g
mogyoróvaj
• 10g méz

olajos magvas:
• 50g zabpehely
• 100ml tej / növényi tej
• 15g protein por
• 15g dió / mandula /
keverék olajos mag

A zabot keverjük el a felforrósított tejjel / növényi tejjel, hagyjuk állni, hogy megszívja magát. Meg is
főzhetjük a tejben. Keverjük el a választott gyümölcsökkel, magvakkal, proteinnel / mézzel, feltétekkel.
Előző este is elkészíthető. A chia magos verziót mindenképp órákkal előtte vagy előző este kezdjük el.
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Virsli tál

főtt virsli:
• 2db virsli
• 12g mustár
• 60g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű
kenyér / szaffi kenyér

Főzzük meg a mustárt vagy tegyük be mikróba. A sajtos verziónál a virsli egyik felét késsel hasítsuk fel
és szórjuk bele a "zsákba" a sajtot. Mikróban süssük addig, míg beleolvad a sajt.

sajtos sült virsli:
• 2db virsli
• 20g reszelt mozzarella
• 40g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű
kenyér / szaffi kenyér

hagyományos:
• 1db virsli
• 12g mustár
• 1db teljes kiőrlésű zsemle
• 150g zöldség

pirított hagymás:
• 1db virsli
• 12g mustár
• 1db teljes kiőrlésű zsemle
• 50g pirított hagyma
• 3g olíva olaj
• 150g zöldség

Hot-dog variációk

cheddaros:
• 1db virsli
• 12g mustár
• 1db teljes kiőrlésű zsemle
• 20g cheddar sajt
• 150g zöldség

sült paprikás:
• 1db virsli
• 12g mustár
• 1db teljes kiőrlésű zsemle
• 100g sült / grillezett paprika
• 150g zöldség

kovászos uborkás:
• 1db virsli
• 12g mustár
• 1db teljes kiőrlésű zsemle
• 100g aprított kovászos uborka
• 150g zöldség

csalamádés:
• 1db virsli
• 12g mustár
• 1db teljes kiőrlésű zsemle
• 100g csalamádé

fetás:
• 1db virsli
• 12g mustár
• 1db teljes kiőrlésű zsemle
• 30g feta

vega:
• 100g szejtán / 100g tofu
• 12g mustár
• 1db teljes kiőrlésű zsemle
• 150g zöldség

Angol reggeli

• 1db főtt tojás / 1db tükör tojás
• 50g fehérbab / vörösbab konzerv
• 50g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű
• 1db virsli / 25g bacon
• 150g paradicsom / uborka / paprika / saláta

A virslit süssük meg mikróban vagy grill serpenyőben. Töltsük meg a zsemlét vele. A feltéteket is
pakoljuk rá. A pirított zöldségeket 3g olíva olajon süssük meg. A sajtokat rá is olvaszthatjuk.
Fogyasszunk mellé 150g zöld zöldséget, ahol szerepel adagolva.

Egy tálra helyezzük az elkészült összetevőket. Főzzünk tojást vagy készítsünk zsiradék nélkül
tükörtojást. Konzerv babot használhatunk. Főzzünk vagy süssünk virslit, esetleg ehelyett bacont. Friss
vagy pirítós kenyeret tálaljunk mellé zöldségek kíséretében.



Ebédek
Almamártás 55
Ananászos, zöldbabos grill sajt saláta 85
Articsókos penne 79
Avokádós spagetti 73
Avokádós, fetás taco 82
Ázsiai carbonara 70
Babos húsos taco 82
Babos, édesburgonyás taco 82
Brokkokó 65
Brokkoli / karfiol alapú pizza 46
Brokkolifőzelék 52
Brokkolis csirkés / halas penne sárgarépa mártással 46
Burgonyafőzelék 49
Cékla spagetti variációk 45
Céklakrémleves 62
Club szendvicsek ebédre 44
Cottage cheeses, pestos grillezett gomba 80
Cukkini spagetti variációk 44
Cukkinifőzelék 54
Currys karfiolleves 61
Currys lencsekrémleves 62
Csájna egytálétel 66
Csicseriborsófőzelék 50
Csicseriborsós, avokádós pirítós 83
Csicsókafőzelék 51
Csicsókakrémleves 62
Csípős csirkés, babos saláta 83
Csirke chow mein 71
Csirkecomb csicseriborsósan 76
Csirkecurry 83
Csízi penne 67
Édesburgonya / burgonya hotdog 45
Édesburgonya / burgonya muffin mártogatóssal 44
Édesburgonya / burgonya tócsni mártogatóssal 44
Édesburgonyafőzelék 49
Édesburgonyás lencseragu 77
Édes-savanyú rizsa 70
Erdei gyümölcsmártás 56
Fasírt, tzaztikivel és basmati rizzsel 69
Fasírtos burgonya tál 70
Fehérbabfőzelék 51
Fetás, avokádós lencsesaláta 81
Finomfőzelék franciasaláta alappal 52
Fokhagymás pirítós babbal 80

Főzelék feltétek (31 féle feltét) 48
Frankfurti leves 63
Fussili fejes saláta pestoval 72
Füstölt hal rizzsel, káposzta salátával 84
Garnéla fokhagymás római köménnyel 81
Gombalinnyós paradicsomos penne 66
Gombás - fokhagymás rizottó 78
Gombás, avokádós burger lilakáposztával 81
Grillezett camambert gyümölcs nyárssal 72
Halloumiburger 80
Haloumis görög wrapp 85
Húsgolyózápor 69
Illatos-omlós csirkecomb 72
Kapros húsgolyók salátával 79
Karalábéfőzelék 51
Karfiolfőzelék 54
Kelbimbófőzelék 52
Kelkáposztafőzelék 55
Kókusztejes chillis leves 73
Köleslepény 3 variációban 73
Könnyű krémsajtos spagetti 76
Kukoricás japaennos falatok 83
Lencsefőzelék 50
Lencsés quesadilla 84
Lencsesaláta tükörtojással 74
Marhajó curry 66
Marhavicces zöldbabos pennító 68
Marokkói tőkehal rizzsel 65
Medvehagymafőzelék 53
Meggymártás 56
Mexikán sült rizstál 68
Mézes mustáros csirke 69
Muszaka 67
Padlizsán mogyorós rizzsel 84
Padlizsánfőzelék 54
Palócleves 63
Paradicsomleves 61
Paradicsommártás 55
Paradicsomos burgonyafőzelék 74
Paradicsomos csirkeragu penne 46
Paradicsomos káposzta 55
Parmezános csirke burgonyapürével 74
Parmezános sült édeskömény 84
Pestos, fenyőmagos sült édesburgonya 79



Duciforradalom

Pina-colada csirke 75
Póréhagymafőzelék 53
Pulyka golyók zöldborsós spagetti ágyon 67
Rakott lencse 75
Rakott zöldséges finomságok (9 verzió) 47
Sajtburger leves 63
Salátaleves 62
Sárgaborsó főzelék 50
Sárgarépa spagetti variációk 45
Savanyúkáposztaleves 64
Serpenyős pizza 47
Spárgafőzelék 53
Spenótfőzelék 52
Spenótos - ricottás gnocchi 85
Sült citromos - brokkolis durum penne 78
Sült csirkecomb aszalt paradicsomos,
zöldborsós quinoával 65
Sült édeskömény parmezánnal 76
Sült karfiolos csirkesaláta mentás mártogatóssal
78
Sütőtök pestóval 82
Sütőtökfőzelék 56
Sütőtökkrémleves 61
Szardellás tészta kelkáposztával, karamellizált
hagymával 77

Szecsuáni csirke 75
Szilvamártás 56
Tepsiben sült tejfölös csirkecomb lencsefasírttal 45
Tepsis cukkinis burgonya 77
Tepsis csirke 85
Tepsis görög halloumi 81
Teriyaki kukoricás-tojásos rizzsel 68
Thai rizs 71
Tiszta Jamaica 79
Tofuburger 80
Tojásleves 64
Tortilla pizza 47
Tökfőzelék 53
Túró alapú pizza 46
Újhagymafőzelék 54
Varázsmenü 4 étel részből 100+ variálható elemből
ebédre 57
Vargányaleves árpagyönggyel 64
Vörösbabfőzelék 51
Zöldborsófőzelék 50
Zöldborsóleves 61
Zöldborsós brassói 71
Zöldségleves udon tésztával 64



FŐÉTELEK EBÉDRE 44

Édesburgonya / burgonya tócsni mártogatóssal

Édesburgonya / burgonya muffin mártogatóssal

Cukkini spagetti variációk

• 140g édesburgonya / 150g burgonya
• 60g tejföl / növényi tejföl
• 2db tojás
• 80g hagyma
• 10g zabliszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• 120g cukkini (spagetti lesz belőle)
• 100g hagyma
• 85g brokkoli
• 30g parmezán sajt
• bármely pesto (bármely a reggeli mellékletből)
• 130g darált pulykamell / 150g garnéla rák

Az édesburgonyát /burgonyát reszeljük le. A hagymát vágjuk fel apróra. Ezután a burgonyát, hagymát, a
lisztet és a tojást keverjük el a tetszőleges fűszerekkel. Formázzunk a masszából kis ovális labdákat
vagy lapos korongokat és kevés olaj spray-t fújva süssük ki ezeket serpenyőben. A tejfölt ízesítsük: só,
bors, fokhagyma, pici citrom leve. Mártogassuk ebbe a tócsnit.

• 140g édesburgonya / 150g burgonya
• 60g tejföl / növényi tejföl
• 2db tojás
• 80g hagyma
• 10g zabliszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Az édesburgonyát / burgonyát reszeljük le. Ezt a tojással, liszttel turmixoljuk krémesre tetszőleges
fűszerezés után. Öntsük szilikonos muffin formákba a masszát és süssük meg sütben. A tejfölt ízesítsük:
só, bors, fokhagyma, pici citrom leve. Mártogassuk ebbe a tócsnit.

Club szendvicsek ebédre
• 60g pur-pur kenyér / rozskenyér / jókenyér / teljes kiőrlésű kenyér
• 150g sonka / 40g bacon / 30g száraz házikolbász
• 20g saláta / 15g lilahagyma / 15g savanyúság
• 40g paprika / 15g csemegeuborka/ 10g csemegekukorica
• 30g paradicsom / 30g kígyóuborka
• 10g mozzarella

A szendvics alapja lehet kenyér, zsemle, bagett. A kencék közül válassz kedvedre, majd kedved szerint
válogasd össze az alapanyagokat és csomagold el! Tökéletes rohanós napokon, kirándulásokra!

Választható kence: ezekből annyit használj, amennyivel vékonyan meg tudod kenni a kenyérszeleteket
• avokádó krém (max 10-15g)
• vaj (vékonyan)
• fokhagymás olívaolaj
• pesztók bármelyike az étrendben található pesto receptek közül (max 5-15g)

A cukkinit spirálozóval szeleteljük spagettire. Előmelegített serpenyőben kevés kókuszolajon futtassuk át
5-6 perc alatt, maradjon ropogós, de ne legyen nyers. A hagymán készítsük el darált húst vagy rákot.
Főzzünk roppanósra brokkolit. A végén öntsük nyakon a spagettit mindennel, a pesztóval és a sajttal.

• kevés olaj spray
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Sárgarépa spagetti variációk

Cékla spagetti variációk

Édesburgonya / burgonya hotdog

• 120g sárgarépa (spagetti lesz belőle)
• 50g vöröshagyma
• 30g vörös bab / 50g gomba
• 85g paprikaféle / 85g brokkoli
• 30g cheddar sajt / 30g parmezán sajt
• bármely pesto a reggeli mellékletből
• 130g darált pulykamell / 35g bacon

• 140g édesburgonya / 150g burgonya
• 1db virsli
• 20g trappista / 20g növényi sajt / 15g parmezán sajt
• 30g parmezán sajt
• pesto (bármely a reggeli mellékletből)
• 50g savanyúság / 25g ecetes cékla

Tepsiben sült tejfölös csirkecomb lencsefasírttal

• 110g csirkecomb
• 55g lencse
• 1db tojás
• 30g tejföl
• 10g tökmag

A csirkecombot tedd be alufóliával letakarva 15-20 percre jénai tálban a sütőbe. Vedd ki, majd kend be
tejföllel. Tedd vissza a sütőbe, amíg rásül ropogósra a tejfölös máz. A konzerves, főtt lencsét turmixold le
egy felvert tojással. Szilikonos muffin formában süsd meg tökmaggal megszórva. Tökéletes köret.

Felezzük el a burgonyát. Karikázzuk rájuk a virslit vékonyan. Kenjük be pestoval. Tetejére szórjunk
sajtot. Előmelegített sütőben, sütőpapírral kibélelt tepsin süssük készre. Fogyasszunk mellé
savanyúságot vagy ecetes céklát. Savanyúság lehet: csalamádé, savanyú káposzta, kovászos uborka,
csemegeuborka, almapaprika, fermentált zöldségek

A répát spirálozóval szeleteljük spagettire. Előmelegített serpenyőben kevés kókuszolajon futtassuk át 5-
6 perc alatt, maradjon ropogós, de ne legyen nyers. A hagymán készítsük el darált húst vagy rákot.
Pirítsuk meg a paprikát, öntsük hozzá a vörös babot vagy gombát és a pestot. A végén öntsük nyakon a
spagettit mindennel, és végül szórjuk meg sajttal.

• kevés olaj spray

• 120g cékla (spagetti lesz belőle)
• 60g vörös bab / 50g gomba
• 30g zöldborsó
• 30g cheddar sajt / 30g parmezán sajt
• bármely pesto a reggeli mellékletből
• 35g bacon

A céklát spirálozóval szeleteljük spagettire. Előmelegített serpenyőben kevés kókuszolajon futtassuk át
5-6 perc alatt, maradjon ropogós, de ne legyen nyers. A bacont pirítsuk meg saját zsírja alatt. Pároljuk
meg a zöldborsót sós vízben. Serpenyőben öntsük bele a főtt zöldborsót, adjuk hozzá a vörös babot
vagy gombát és a pestot. Rottyantsuk össze. A végén öntsük nyakon a spagettit mindennel, és szórjuk
meg sajttal.
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Brokkolis csirkés / halas penne sárgarépa mártással

Paradicsomos csirkeragu penne

Brokkoli / karfiol alapú pizza

• 120g sárgarépa
• 30g brokkoli
• 110g csirkemell / 110g tengeri hal
• 60g teljes kiőrlésű penne vagy spagetti / 60g rizstészta
• kevés olaj spray
• 1dl alaplé
• 1dl tejszín / 1dl rizskrém

• fél fej brokkoli / fél fej karfiol
• 2db tojás
• 3 gerezd fokhagyma
• pesto (bármely a pesto receptekből)
• 20g trappista / 20g növényi sajt / 15g parmezán sajt
• Választható zdsg feltétek tetszés szerint eldöntve: 50g kukorica / 200g gomba /
160g kaliforniai paprika / 250g paradicsom

Túró alapú pizza
• túró
• zabpehely
• 1db tojás
• 30g tejföl
• 10g tökmag

A csirkét kevés olajon apró darabokban megpirítjuk. Roppanósra párolunk brokkolit és sárgarépát. A főtt
répát alaplével és tejszínnel krémesre keverjük tetszőleges fűszerekkel. A tésztát megfőzzük. Egy tálban
a tésztára halmozzuk a csirkét, brokkolit és meghintjük répamártással.

• 60g póréhagyma / újhagyma
• 50g koktélparadicsom
• 110g csirkemell
• 60g teljes kiőrlésű penne vagy spagetti / 60g rizstészta
• kevés olaj spray
• 1dl alaplé
• pesto (bármely a reggeli mellékletből)

A csirkét kevés olajon apró darabokban megpirítjuk, hozzáadjuk a félbe vágott koktélparadicsomokat és
karikákra vágott hagymát is. Ráöntjük az alaplevet. Összerottyantjuk az egészet. A tésztát megfőzzük.
Egy tálban a tésztára halmozzuk a csirkét és a paradicsomos, hagymás ragut. Bármilyen pestót
választhatunk mellé a reggeli mellékletekben felsoroltak közül.

250 g túróhoz 4 kanál darált zabpelyhet vagy zabpehelylisztet, és 1 tojást keverünk. Sóval, borssal és
oregánóval ízlés szerint ízesítjük. Előmelegített sütőben 180 fokon 15 perc alatt elősütjük a tésztát.
Utána mehet rá a feltét, majd vissza a sütőbe. Addig sütjük, míg a sajt megpirul.

Fél fej brokkoli. A tisztított és teljesen megszárított zöldségeket - brokkoli rózsáira szedve, fokhagyma,
darabolt hagyma - aprítógépben addig daráljuk, míg morzsás állaga nem lesz. Közepes keverőtálban
összedolgozzuk a zöldségmorzsát a tojásokkal, közben sóval, borssal ízlés szerint fűszerezzük. A sütőt
180 fokra előmelegítjük. Egy tepsit sütőpapírral kibélelünk. Kanállal rá adagoljuk a masszát 8 kupacban.
Ezeket ellapítjuk a kanál domború felével kb. 1 cm magasságú korongokat kell kapjunk. Körülbelül 8-10
perc után barnulni kezdenek, ekkor megforgatjuk, és további 5 percig sütjük őket. Ezután kivesszük a
tepsit a sütőből, rátesszük a kívánt feltéteket az étrend szerint. Visszatesszük őket a forró sütőbe, és pár
perc alatt rágrillezzük/rápirítjuk a feltéteket.

• 50g csirkemell sonka / pulykamell sonka

• 50g csirkemell sonka / pulykamell sonka
• Választható zdsg feltétek tetszés szerint eldöntve: 50g kukorica
/ 200g gomba / 160g kaliforniai paprika / 250g paradicsom
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Tortilla pizza

Serpenyős pizza

• 1db teljes kiőrlésű tortilla lap
• 50g ketchup
• 50g csirkemell sonka / pulykamell sonka
• 50g mozzarella / 55g növényi sajt / 35g cheddar sajt
• Választható zdsg feltétek tetszés szerint eldöntve: 50g kukorica / 200g gomba /
160g kaliforniai paprika / 250g paradicsom

Rakott zöldséges finomságok

• 80g darált pulykamell / darált sertés
• 40g basmati rizs / köles / quinoa
• 50g hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, pirospaprika

• 2db tojás
• 2-3ek kókuszliszt
• 2ek joghurt
• só, fokhagyma
• kevés kókusz olaj spray

A hagymán és fokhagymán megpirítjuk a darált húst. Egy jénai vagy hőálló edényt körbe fújunk olaj
spray-vel. Megfőzzük a gabonát és a választott zöldséget (dolgozhatunk konzerv zöldségekkel is, ekkor
a főzés természetesen nem történik meg). Ha minden készen van, rétegezve vagy összekeverve az
edénybe öntjük a hozzávalókat. Meghintjük a tetejét a mártással, ráreszeljük a sajtot. Alufóliával lefedve
sütjük 20 percig, majd leszedjük a fóliát és pirítjuk még egy ideig, amíg a sajt aranybarna nem lesz.

Hozzávalók: 1db teljes kiőrlésű tortilla, feltétek. Ennél egyszerűbb nem létezik. :) Elkészítés: a tortilla
lapra ráhelyezzük a feltéteket. Eközben 190 fokra melegítjük előre a sütőt. 10 perc alatt átsül a sütőben.

Hozzávalók: 2 db tojás, 2 evőkanál kókuszliszt, 2 evőkanál joghurt, só, fokhagymapor. Elkészítés: A
tojást, joghurtot és kókuszlisztet összekeverjük és kókuszolajjal kikent serpenyőben elrendezzük.
Felpakoljuk a feltéteket. Lefedjük a serpenyőt fedővel. Közepes lángon süssük, ne kapjon oda. Kb. mire
a sajt megolvad, kész is.

• 30g ketchup
• 30g csirkemell sonka / pulykamell sonka
• 30g mozzarella / 30g növényi sajt / 25g cheddar sajt
• Választható zdsg feltétek tetszés szerint eldöntve:
50g kukorica / 200g gomba / 160g kaliforniai paprika /
250g paradicsom

• 30g mozzarella / növényi sajt
• 3g olíva olaj
• tetszés szerinti zöldfűszer

Választható zöldségek:
• 80g zöldbab
• 65g kelkáposzta
• 100g savanyú káposzta
• 45g kelbimbó
• 75g padlizsán
• 50g sárgarépa
• 70g karfiol
• 85g brokkoli
• 130g cukkini

Választható mártás:
• 50g tejföl
• 80g paradicsompüré
• 60g főző tejszín (10%)
• 120g kaukázusi kefír
• 100g natúr joghurt
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A receptekben található főzelékek feltét lehetőségei és elkészítése:

• 1db virsli (főtt)
• 50g grillezett sajt
• 110g grillezett hal
• 110g grillezett csirkemell
• 110g grillezett pulykamell
• 110g grillezett csirkemáj
• 110g főtt marhahús
• 25g bacon (sült)
• 60g krinolin
• 90g karaj (sült)
• 50g kacsamell (bőrrel)

• répafasírt
• sütőtökfasírt
• gombafasírt
• vörös káposzta fasírt
• zöldborsófasírt
• kelkáposztafasírt
• mexikói zds fasírt
• uborkafasírt
• tonhalfasírt

• 60g kacsamáj (sült)
• lencsefasírt
• céklafasírt
• tökfasírt
• brokkolifasírt
• karfiolfasírt
• kukoricafasírt
• káposztafasírt
• zöldbabfasírt
• klasszikus fasírt
• cukkinifasírt

Feltétekhez olaj:
• 6g kókuszolaj / vaj

Zöldségfasírtok általános receptje, amelyeket főzni kell előtte (pld.: borsó, csicseriborsó,
brokkoli, karfiol):
A zabpelyhet leforrázzuk, állni hagyjuk, amíg megszívja magát. A zöldségeket puhára főzzük,
lecsepegtetjük és botmixerrel kissé pürésítjük (nem pépesre). Hozzáadjuk a zabpelyhet, a tojást, a
felaprított vöröshagymát és a zúzott fokhagymát. Jól összekeverjük, ízesítjük. Jól formálható masszát

kell kapjunk. Hűtőbe téve legalább félóráig pihentetjük. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos
korongokat gömbölyítünk.

Zöldségfasírtok általános receptje, amelyekben a zöldségeket nyersen használjuk fel
(vöröskáposzta, cukkini, cékla, répa:
Tisztítsuk meg a nyers zöldséget, majd aprítsuk nagyon apróra (aprítógéppel, vagy reszeljük le).
Sózzuk meg és keverjük össze, mindenhol érje a só (kb. 1 evőkanálnyi só kell), majd pihentessük 1
órát, hogy levet eresszen. Ha letelt a pihentetés, nyomkodjuk ki a reszelt zöldséget és öntsük le a levét,
reszeljük rá a fokhagymát, adjuk hozzá a fűszereket, tojást, valamint a lisztet és keverjük össze
alaposan. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos korongokat gömbölyítünk.

Zöldségfasírtok hozzávalói:
• zöldségek (lásd -->)
• 1db tojás
• 8g zabpehely
• 25g vöröshagyma / fehér hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer
• igény alapon lehet: curry, kurkuma,
egyéb natúr fűszerek

• 100g brokkoli
• 80g cékla
• 140g cukkini / uborka
• 15g csicseriborsó (főtt)
• 100g fehér káposzta
• 100g gomba
• 80g karfiol
• 70g kelkáposzta

• 20g kukorica (főtt)
• 25g mexikói zds keverékes (főtt)
• 20g lencse
• 60g sárgarépa
• 30g sütőtök
• 80g tök
• 85g zöldbab
• 30g zöldborsó

Sütési lehetőségek: pici kókusz olajon vagy megsütjük a fasírtokat vagy sütőbe helyezzük, bekenjük
olajjal és hagyjuk így átsülni őket. Ami még nekem bevált: szilikonos muffin formában készítek golyókat.
Tökéletes eredményt kapunk így is.



Általános, darált húsos vagy tonhalas fasírtok receptje:
A darált húst tálba tesszük, összenyomkodjuk. Hozzáadjuk a zabpelyhet, a tojást, a felaprított
vöröshagymát és a zúzott fokhagymát. Jól összekeverjük, ízesítjük. Jól formálható masszát kell
kapjunk. Hűtőbe téve legalább félóráig pihentetjük. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos korongokat
gömbölyítünk. Tonhal esetén csak keverd el a hal húsát úgy, mintha nyers hússal dolgoznál. Sütési
lehetőségek: pici kókusz olajon vagy megsütjük a fasírtokat vagy sütőbe helyezzük, bekenjük olajjal és
hagyjuk így átsülni őket. Ami nekem itt is bevált: szilikonos muffin formában készítek golyókat.
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Húsos fasírtok hozzávalói:
• 25g darált hús (csirke, pulyka, marha, sertés
vagy fél doboz pici tonhal konzerv
• 1db tojás
• 8g zabpehely
• 25g vöröshagyma / fehér hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer
• igény alapon lehet: curry, kurkuma, egyéb

Anyagpazarlás és időgazdálkodási kérdések:
• 100g darált hús 4 adag feltét (4 napi ebéded)
• 500g kapható darált húsból készíthetsz 20 adag
feltétet, amelyet fagyaszthatsz, így ha pld az aldi-s
darált pulykamellet a recept alapján teljesen
felhasználod, 20 adag főzeléknyi fasírtot tehetsz el a
fagyasztóba. Egy vasárnap délutáni egyetlen
főzéssel 20 db étkezéshez elegendő fasírtot
gyárthatsz. Ha 1 kiló hússal dolgozol, 40 adag
feltétet tehetsz el - így tudsz az időddel spórolni.

Édesburgonyafőzelék
• 140g édesburgonya / 150g burgonya
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray
• 150ml alaplé (elhagyható)

Az édesburgonyát vágjuk fel kockákra, a hagymát nagyon apróra darabokra.. Leheletnyi kókuszolajon,
olajon pirítsuk a hagymát. Tegyük fel főni egy lábasban az édesburgonyát hagymával az alján. Dobjunk
bele 1-2db babérlevelet, sózzuk, borsozzuk és ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal
ízesebb lesz. Nem kell sokáig főzni, az édesburgonya hamar puhul. Ekkor hőkiegyenlítéssel készítsük el
a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz és liszthez tegyünk egy merőkanállal a burgonya
főzőlevéből, keverjük homogénre, ezt követően kavargatás közben beleönthetjük a főzőlébe a burgonya
mellé. Hagyjuk még rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. Nem kell megijedni, ha nem elég sűrű, kell neki idő,
míg a teljes főzés után 1-2 órán belül teljesen sűrűvé válik. Ha turmixoljuk, krémfőzelék is lehet belőle.

Burgonyafőzelék

• 150g burgonya
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray
• 150ml alaplé (elhagyható)

A burgonyát vágjuk fel kockákra, a hagymát nagyon apróra darabokra.. Leheletnyi kókuszolajon, olajon
pirítsuk a hagymát. Tegyük fel főni egy lábasban annyi vízben a burgonyát a hagymával az alján, hogy
éppen ellepje. Dobjunk bele 1-2db babérlevelet, sózzuk, borsozzuk és ha van alaplevünk, 150ml mehet
bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Ekkor hőkiegyenlítéssel készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A
tejfölhöz vagy tejhez és liszthez tegyünk egy merőkanállal a burgonya főzőlevéből, keverjük
homogénre, ezt követően kavargatás közben beleönthetjük a főzőlébe a burgonya mellé. Hagyjuk még
rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. Nem kell megijedni, ha nem elég sűrű, kell neki idő, míg a teljes főzés
után 1-2 órán belül teljesen sűrűvé válik. Ha turmixoljuk, krémfőzelék is lehet belőle.

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!
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Zöldborsófőzelék
• 150g zöldborsó
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• Válassz 1 adag feltétet!

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát. Öntsük fel vízzel. A zöldborsót a vízben főzzünk
puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel készítsük el
a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy merőkanállal a borsó
főzőlevéből, keverjük homogénre, ezt követően kavargatás közben beleönthetjük a főzőlébe a borsó
mellé. Hagyjuk még rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. Ha turmixoljuk, krémfőzelék is lehet belőle.

Lencsefőzelék
• 100g lencse
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Friss lencsét áztassunk be előző este. Konzervből is készíthető. Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk
a hagymát. Öntsük fel vízzel és a lencsével. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb
lesz. Hőkiegyenlítéssel készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez
tegyünk egy merőkanállal a felforralt konzervből vagy a főző víz levéből, keverjük homogénre, ezt
követően kavargatás közben hagyjuk még rotyogni. Mustár, babárlevél az elején kerüljön bele.

Csicseriborsófőzelék
• 85g csicseriborsó
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 2db tojás
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• 40g sárgaborsó
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Sárgaborsó főzelék

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát. Öntsük fel vízzel. A sárgaborsót a sós vízben
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből, keverjük homogénre, ezt követően kavargatás közben beleönthetjük a
főzőlébe. Hagyjuk még rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. Ha turmixoljuk, krémfőzelék is lehet belőle.

• 1 teáskanál mustár
• babérlevél

Friss csicserit áztassunk be előző este. Másnap főzzük. Konzervből is készíthető. Leheletnyi
kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát. Öntsük fel vízzel és a csicserivel. Ha van alaplevünk, 150ml
mehet bele. Hőkiegyenlítéssel készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és
liszthez tegyünk egy merőkanállal a felforralt konzervből és a paradicsomkonzervet pürét is adjuk
hozzá, keverjük homogénre, ezt követően kavargatás közben hagyjuk még rotyogni.

• pirospaprika
• kis konzerv paradicsompüré

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!
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Csicsókafőzelék
• 160g csicsóka
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• Válassz 1 adag feltétet!

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A csicsókát a sós vízben
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből, keverjük homogénre, ezt követően kavargatás közben beleönthetjük a
főzőlébe a borsó mellé. Hagyjuk még rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. Turmixoljuk le a végén!

Karalábéfőzelék
• 300g karalábé
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A karalábét vágjuk kockákra,
majd a sós vízben főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz.
Hőkiegyenlítéssel készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez
tegyünk egy merőkanállal a karalábé főzőlevéből, keverjük homogénre, ezt követően kavargatás
közben beleönthetjük a főzőlébe a karalábé mellé. Hagyjuk még rotyogni, míg sűrűbb nem lesz.

Vörösbabfőzelék
• 125g vörösbab konzerv
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük rá a vörösbabot. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a forró babból, keverjük homogénre, ezt követően kavargatás közben beleönthetjük a
főzőlébe főzelékbe. Hagyjuk még rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. Ha turmixoljuk, krémfőzelék is lehet
belőle.

• 125g fehérbab konzerv
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Fehérbabfőzelék

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük rá a babot. Hőkiegyenlítéssel készítsük
el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy merőkanállal a forró
babból, keverjük homogénre, ezt követően kavargatás közben beleönthetjük a főzőlébe főzelékbe.
Hagyjuk még rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. Ha turmixoljuk, krémfőzelék is lehet belőle.

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!
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Finomfőzelék franciasaláta alappal
• 200g franciasaláta alap
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• Válassz 1 adag feltétet!

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a zöldségek főzőlevéből, keverjük homogénre, kavargatás közben beleönthetjük a
főzőlébe. Hagyjuk még rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. Ha turmixoljuk, krémfőzelék is lehet belőle.

Brokkolifőzelék
• 350g brokkoli
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz.

Spenótfőzelék
• 400g spenót
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• 160g kelbimbó
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Kelbimbófőzelék

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.
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Medvehagymafőzelék
• 400g medvehagyma
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• Válassz 1 adag feltétet!

Póréhagymafőzelék
• 200g póréhagyma
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Spárgafőzelék
• 400g spárga
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• 270g főzőtök
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Tökfőzelék

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.

• Válassz 1 adag feltétet!

• Kapor ízlés szerint
• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget reszeljük le,
tegyük bele, főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz.
Hőkiegyenlítéssel készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez
tegyünk egy merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még
rotyogni, míg sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.
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Újhagymafőzelék
• 190g újhagyma
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• Válassz 1 adag feltétet!

Padlizsánfőzelék
• 400g padlizsán
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Cukkinifőzelék
• 450g cukkini
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• 270g karfiol
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Karfiolfőzelék

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz. A végén turmixoljuk le és ha szükséges, egy szűrőn préseljük át lágyra.
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Paradicsomos káposzta
• 200g paradicsom
• 110g káposzta
• 80g hagyma
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• kis doboz sűrített paradicsom

• pici olaj spray / kókuszolaj spray
• ízlés szerint mehet édesítőszer
• Válassz 1 adag feltétet!

Paradicsommártás
• 200g paradicsom
• 70g sűrített paradicsom
• 80g hagyma
• 15g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

Kelkáposztafőzelék

• 230g kelkáposzta
• 50g tejföl / 150g növényi tej / 150g tej
• 80g hagyma
• 20g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• pici olaj spray / kókuszolaj spray

• 250g alma
• 150g tej / 150g kókusztej
• 10g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• fahéj, szegfűszeg
• 1/2 csomag vaniliás pudingpor
• édesítőszer

Almamártás

A káposztát legyaluljuk vagy reszeljük. Egy fazékba tegyük az apróra vágott vöröshagymával és a
paradicsommal együtt (lehet konzerves paradicsom). Főzzük addig, ahogyan a káposztát szeretjük:
kicsit roppanósabban vagy egészen puha állagon. Mielőtt elkészül, a lisztből, pici olajból és főző léből
rántást készítünk, a főzelékhez adjuk. Kevergessük picit, majd hagyjuk az egészet összerottyanni. Ha
nem elég édes, picit édesíthetünk még rajta.

Az almát szeleteljük vékonyabb gerezdekre. Tegyük fel főni fahéjas, szegfűszeges vízben. Ha felforrt,
húzzuk le a tűzhelyről. Készítsünk a zablisztből, vaníliás pudingporból és a tejből egy rántást, amihez
hozzáadjuk az alma forró főzővizét. Homogénre keverjük. Szűrőn keresztül adjuk hozzá a fazékhoz,
majd alapos kevergetés mellett főzzük készre a mártást.

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát, majd öntsük fel vízzel. A zöldséget tegyük bele,
főzzünk puhára. Ha van alaplevünk, 150ml mehet bele, ettől sokkal ízesebb lesz. Hőkiegyenlítéssel
készítsük el a sűrítéshez szükséges krémet. A tejfölhöz (vagy tejhez) és liszthez tegyünk egy
merőkanállal a főzőléből. Keverjük homogénre, majd öntsük a főző vízbe. Hagyjuk még rotyogni, míg
sűrűbb nem lesz.

Leheletnyi kókuszolajon, olajon pirítsuk a hagymát. A paradicsomot vágjuk apróbbra, majd tegyük bele a
fazékba a hagyma tetejére. Öntsük fel 1 nagyobb sűrített paradicsommal, tegyünk hozzá pici vizet.
Készítsünk rántást a liszttel, s forró paradicsomos lé homogenizálásával. Az egészet öntsük a főzésben
lévő mártásba. Engedjük megrottyanni. Adjunk hozzá tetszés szerint édesítőszert.

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!
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Meggymártás
• 200g meggy
• 200g habtejszín / 150g növényi tej / 150g tej
• 1 púpos evőkanál étkezési keményítő
• fahéj, szegfűszeg
• édesítőszer

• Válassz 1 adag feltétet!

Szilvamártás
• 175g szilva
• 200g habtejszín / 150g növényi tej / 150g tej
• 1 púpos evőkanál étkezési keményítő
• fahéj, szegfűszeg
• édesítőszer

Erdei gyümölcsmártás
• 170g mirelit erdei gyümölcskeverék
• 200g habtejszín / 150g növényi tej / 150g tej
• 1 púpos evőkanál étkezési keményítő
• fahéj, szegfűszeg
• édesítőszer

• 100g sütőtök
• 150g főzőtejszín
• 40g burgonya
• alaplé

Sütőtökfőzelék

A sült tököt felvágjuk, majd sütőbe tesszük megsülni. A krumplit egy lábasba tesszük, öntünk
rá vizet, fűszerezzük, és alaplevet is teszünk hozzá. A burgonya tölti be a sűrítőanyag szerepét. Rövid
ideig főzzük. Hozzátesszük az időközben megsült tököt, a főzelékbe öntjük a főzőtejszínt. Felforraljuk az
egészet , majd botmixerrel összekeverjük.

A meggyet tegyük fel főni fahéjas, szegfűszeges vízben. Ha felforrt, húzzuk le a tűzhelyről. Készítsünk
a keményítőből és a tejből (vagy tejszínből) sűrítőanyagot, amihez hozzáadjuk a meggy forró főzővizét.
Homogénre keverjük. Szűrőn keresztül adjuk hozzá a fazékhoz, majd alapos kevergetés mellett főzzük
készre a mártást. Adjunk hozzá főzés közben édesítőszert.

A felezett szilva darabokat tegyük fel főni fahéjas, szegfűszeges vízben. Ha felforrt, húzzuk le a
tűzhelyről. Készítsünk a keményítőből és a tejből (vagy tejszínből) sűrítőanyagot, amihez hozzáadjuk a
szilva forró főzővizét. Homogénre keverjük. Szűrőn keresztül adjuk hozzá a fazékhoz, majd alapos
kevergetés mellett főzzük készre a mártást. Adjunk hozzá főzés közben édesítőszert.

• Válassz 1 adag feltétet!

Az erdei gyümölcs darabokat tegyük fel főni fahéjas, szegfűszeges vízben. Ha felforrt, húzzuk le a
tűzhelyről. Készítsünk a keményítőből és a tejből (vagy tejszínből) sűrítőanyagot, amihez hozzáadjuk a
szilva forró főzővizét. Homogénre keverjük. Szűrőn keresztül adjuk hozzá a fazékhoz, majd alapos
kevergetés mellett főzzük készre a mártást. Adjunk hozzá főzés közben édesítőszert.

• Válassz 1 adag feltétet!

• Válassz 1 adag feltétet!



1 adag roston sült hús / sajt / zöldségfasírt / fasírt
1 adag zöldségköret
1 adag gabona vagy tésztaköret
1 adag pesto vagy mártás
6g kókuszolaj / vaj a sütéshez (grillezéshez)

Varázsmenük 4 elemből (~ 450-470 kcal) ebédhez:

• 50g grillezett sajt
• 110g hal
• 110g csirkemell
• 110g pulykamell
• 110g csirkemáj
• 110g főtt marhahús
• 90g karaj (sült)
• 50g kacsamell (bőrrel)
• 60g kacsamáj (sült)
• tofu

Zöldségfasírtok hozzávalói:
• zöldségek (lásd -->)
• 1db tojás
• 8g zabpehely
• 25g vöröshagyma / fehér hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer
• igény alapon lehet: curry, kurkuma,
egyéb natúr fűszerek

• tonhalfasírt
• sütőtökfasírt
• gombafasírt
• vörös káposzta fasírt
• zöldborsófasírt
• kelkáposztafasírt
• mexikói zds fasírt
• uborkafasírt
• cukkinifasírt
• lencsefasírt

• 2db tojás (főtt, tükör)
• céklafasírt
• tökfasírt
• brokkolifasírt
• karfiolfasírt
• kukoricafasírt
• káposztafasírt
• zöldbabfasírt
• klasszikus fasírt
• répafasírt

• 100g brokkoli
• 80g cékla
• 140g cukkini / uborka
• 15g csicseriborsó (főtt)
• 100g fehér káposzta
• 100g gomba
• 80g karfiol
• 70g kelkáposzta

• 20g kukorica (főtt)
• 25g mexikói zds keverékes (főtt)
• 20g lencse
• 60g sárgarépa
• 30g sütőtök
• 80g tök
• 85g zöldbab
• 30g zöldborsó

Húsos fasírtok hozzávalói:
• 25g darált hús (csirke, pulyka, marha, sertés
vagy fél doboz pici tonhal konzerv
• 1db tojás
• 8g zabpehely
• 25g vöröshagyma / fehér hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer
• igény alapon lehet: curry, kurkuma, egyéb

Válassz
mindenből 1

elemet!

• 80g fehér káposzta
• 80g lila káposzta
• 65g karalábé
• 80g karfiol
• 50g kelbimbó
• 70g kelkáposzta
• 200g kígyóuborka

• 15g avokádó
• 100g brokkoli
• 80g cékla
• 150g cukkini
• 110g csiperke gomba
• 80g főzőtök
• 60g hagyma

• 90g padlizsán
• 100g paprikafélék
• 140g paradicsom
• 160g retek
• 65g sárgarépa
• 145g spárga
• 85g zeller
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1 adag roston sült hús (ragunak való tokány) / sajt / zöldségfasírt / fasírt

Zöldség és
hagyományos fasírtok

recept elkészítési
leírásai az 48-49.
oldalon találhatók!

1 adag párolt / grillezett / főtt zöldség



• 40g amaránt
• 40g árpagyöngy
• 40g basmati rizs
• 40g barna rizs
• 40g bulgur
• 40g durum tészta (penne, spagetti, stb.)
• 35g durum tarhonya
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1 adag gabona / tésztaköret / keményítő tartalmú zds

• 180g zöldsaláták
• 30g mirelit grill zdskeverék
• 25g mirelit mexikói zdskeverék
• 125g mirelit lecsó zdskeverék
• 40g mirelit franciasaláta zdskeverék
• 35g mirelit tavaszi zdskeverék
• 80g mirelit brokkoli+karfiol zdskeverék
• 35g mirelit francia zdskeverék
• 55g mirelit toscan zdskeverék
• 100g mirelit brokkoli + karfiol + répa zdskeverék

• 40g hajdina
• 40g köles
• 35g kuszkusz
• 35g quinoa
• 40g rizstészta
• 175g burgonya
• 165g édesburgonya

• 70g mirelit chinese zdskeverék
• 65g mirelit thai zdskeverék
• 300g mirelit bali zdskeverék
• 85g mirelit olasz zdskeverék
• 45g mirelit sárgarépa + borsó zdskeverék

1 adag pesto vagy mártás (a receptek több adagra szólnak, egy ételbe 25-30g kerüljön)

• 45g szafi tészták
• 45g szafi tarhonya
• 45g szafi galuska liszt

1 üveg szárított paradicsom (olajban eltett)
1 ek fekete olívabogyó (lé nélkül)
10g olajos mag (tökmag, mandula, dió
stb)
1 gerezd fokhagyma
2 ek olívaolaj
Egy késes aprítóba tesszük a hozzávalókat (a szárított paradicsomhoz az olajból is teszünk egy
keveset), majd jól lezúzzuk az egészet.

Paradicsomos pesto - üveghez

10 g sótlan, hántolatlan pisztácia
50 barna csiperke
2 gerezd fokhagyma
só, bors
A gombákat felszeleteljük vagy kis kockákra vágjuk és egy nagy, forró, száraz serpenyőben
alaposan lepirítjuk, majd kiszedjük és hagyjuk kihűlni. Ugyanebben a serpenyőben a pisztáciát is
lepirítjuk. Ha kihűltek, belerakjuk egy aprítógépbe az összes többi hozzávalóval együtt, és alaposan
lezúzzuk. Ha szeretnénk, még több olívaolajat is rakhatunk bele, hogy még krémesebb legyen. Ha
kész, üvegekbe töltjük, a tetejét meglocsoljuk egy kevés olajjal, így hűtőben hetekig eláll. Pirítósra,
mártogatósnak és tésztára is nagyon jó.

Pisztáciás gombapesztó - 1 üveghez

10g reszelt parmezán
pici bazsalikom
0.5 db friss paradicsom felkockázva
só, bors

3g olívaolaj
5 g parmezán sajt
1 db citrom reszelt héja és egy gerezd leve
friss bazsalikom

• 100g savanyúság: savanyú káposzta,
kovászos uborka, csalamádé, fermentált
zöldségek, ecetes cékla, töltött paprika
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1 db nagy kápia paprika
10 g fenyőmag
2 gerezd fokhagyma
2 ek olívaolaj
A kápia paprikákat 200 fokra előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt megsütjük, majd egy tálba
tesszük és 10 percre fóliával lefedjük. Ezután meghámozzuk, eltávolítjuk a magját és hagyjuk kihűlni.
A fenyőmagot egy száraz serpenyőben, közepes lángon, folyamatosan kevergetve aranybarnára
pirítjuk, hagyjuk kihűlni, majd robotgépbe tesszük a kápia paprikával, a fokhagymával, az olívaolajjal
és a szárított paradicsommal. Robotgépbe téve az egészet pürésítjük. Ha ez kész, hozzákeverjük a
reszelt parmezánt, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Kápiapesztó - 1 üveghez

40 g szárított paradicsom
10 g parmezán
só, bors

200 g lila káposzta
30 g kesudió
1 gerezd fokhagyma
A káposztát felöntjük vízzel, és addig főzzük, amíg teljesen puha nem lesz, majd leszűrjük, és egy
turmixgépben pürésítjük 50 ml főzővízzel együtt. Félretesszük hűlni. A kihűlt káposztakrémet
aprítógépbe tesszük a pörkölt kesudióval, a fokhagymával, bazsalikommal, a reszelt parmezánnal és
az olívaolajjal, krémesre zúzzuk, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Lilakáposzta pesztó - 1 üveghez
10 g parmezán
2 ek olívaolaj
só, bors

1 csokor medvehagyma
1/4 kis csokor friss bazsalikom
10 g parmezán
Egy aprítógépben elsőként egy krémet készítünk: a parmezánt, sót, borsot, napraforgómagot az olaj
felével alaposan lezúzzuk. Hozzáadjuk a felaprított medvahagymát, bazsalikomot (a szárával
együtt), a maradék olajat és lezúzzuk. Ha darabosan szeretjük, akkor fél percig, ha krémesebben,
akkor 1 percig pürésítjük. Pirítósra, húsokra, pizzára tökéletes.

Medvehagyma pesztó - 1 üveghez

2 db nagy méretű cékla
2 ek olívaolaj
1 gerezd fokhagyma
A céklákat megmossuk és egyesével alufóliába csomagoljuk úgy, hogy mindegyik céklára
ráevőkanál olívaolajat. 220 fokra előmelegített sütőben 1 óra alatt puhára sütjük (a sült cékla előre
elkészíthető, 3-4 napig eláll a hűtőben). A kihűlt céklát meghámozzuk, és az összes többi
hozzávalóval együtt robotgépben simára pürésítjük.

Céklapesztó - 1 üveghez
0.5 db citrom leve
0.5 teáskanál só

10 db szárított, olajban eltett paradicsom
10g fenyőmag
1 gerezd fokhagyma
30 g reszelt parmezán
Minden hozzávalót egy késes aprítóba rakunk, és alaposan krémesre zúzzuk. Tisztára mosott,
fertőtlenített üvegekbe töltjük, öntünk rá egy vékony réteg olívaolajat, és lezárjuk. Hűtőben pár hétig
szuperül eláll.

Vöröspesztó - 1 üveghez
friss bazsalikom
50 ml extra szűz olívaolaj
só, bors

2 ek olívaolaj
só bors
20 g pirított napraforgómag



SIMA PESTO: fenyőmag, bazsalikom, zúzott fokhagyma, reszelt parmezán (elhagyható), 30ml oliva
olaj.
GUACAMOLE: 1 db avokádó, 1/2 db citrom, 1ek tejföl, 1 gerezd fokhagyma, só, bors.
BABKRÉM: fehér bab / vörös bab konzerv bab 30-40g, 2 gerezd fokhagyma, 1 db citrom,
kakukkfű, só, bors.
HUMUSZ: főtt csicseriborsó (konzerv), őrölt kömény, pár csepp citromlé, 1 gerezd fokhagyma,
koriander, 3g oliva olaj.
PADLIZSÁNKRÉM: 1/2db (sütőben megsütött) padlizsán, 3g oliva olaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd
fokhagyma, 1ek tejföl, só, bors.
KAPROS TEJFÖLÖS: kapor, 30g tejföl, só, bors
TZATZIKI: 50g kígyóuborka, fél kis doboz tejföl, 1 kiskanál citromlé, ízlés szerint fokhagyma, só,
bor.
CÉKLAKRÉM: 50g cékla, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 3g olaj, 30g krém sajt, só, bor (a
céklát, hagymát apróra vágás után sütőben süsd meg, majd miután kihűlt, turmixold le a krémsajttal
- hidegen fogyaszd)
ZAKUSZKA: 1/2 (sütőben megsütött) padlizsán, 1/2-ed kápia paprika, 1 kisebb paradicsom, só,
bors, 3g olaj (a padlizsánt sütőben süsd meg, a kápia paprikát és paradicsomot serpenyőben párold
meg, majd az egészet turmixold össze)
PARADICSOMMÁRTÁS: 1 db közepes paradicsom, 1 db fokhagyma, só, bors, fűszerek, pici
édesítőszer (serpenyőben párold össze, majd turmixold le)
SALSA: paradicsom, paradicsomszósz, fokhagyma, hagyma, lime, chilli paprika por, 1 csipet eritrit
(vagy barna cukor)
MOGYORÓVAJ: 1 teás bögre pirított mogyoró, 1 kiskanál méz, 1 csipet só.
GOMBAMÁRTÁS: 1/2db (sütőben megsütött) padlizsán, 3g oliva olaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd
fokhagyma, 1ek tejföl, só, bors.
KUKORICAMÁRTÁS: 50g kukorica, 3g oliva olaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1ek tejföl,
só, bors.
CUKKINIMÁRTÁS: 1/2db párolt cukkini, 3g oliva olaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1ek
tejföl, só, bors.
PAPRIKAMÁRTÁS: 1db (sütőben megsütött) paprika, 3g oliva olaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd
fokhagyma, 1ek tejföl, só, bors.
BROKKOLIMÁRTÁS: 150g főtt brokkoli, 3g oliva olaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1ek
tejföl, só, bors.
KARFIOLMÁRTÁS: 150g főtt karfiol, 3g oliva olaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1ek
tejföl, só, bors

Mártások, mártogatósok

zöldség
pesto / mártás
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köret

húsféle Húsféléből válassz a megjelölt
adagokkal
Zöldséget válassz a megjelölt
adagokkal
Köret elemet válassz a megjelölt
adagokkal
Mártásokból / pestoból szedj 25-
30g-ot a tányérra (mártást
készíthetsz úgy is, hogy plusz 20g
zöldségből pürésítesz 1ek. tejföllel)
+ használd az instrukciós részben
felsorolt pácokat!



• 70 g sűrített paradicsom
• passzírozott paradicsom
• 2 gerezd fokhagyma összezúzva
• 1.5 fej zeller
• 2 szál zellerszár
• 1 fej vöröshagyma

A sárgarépát felkarikázzuk és egy felhevített lábasban olajon elkezdjük kicsit pirítani. Egy gerezd
fokhagymát apróra vágunk és azt is rászórjuk. Ezután jöhet a fagyasztott zöldborsó, majd a liszt és a
pirospaprika. Kicsit pirítjuk, majd felöntjük vízzel és beledobunk egy kis fej vöröshagymát egészben, de
bevágva, hogy jobban kiadja az ízét. Sózzuk, borsozzuk és rotyogtatni kezdjük. Tálalás előtt kivesszük
belőle a vöröshagymát és megszórjuk egy nagy adag petrezselyemmel.

Az olajon megpirítjuk a lisztet, rákanalazzuk a paradicsomot és paradicsompürét. Beledobjuk a hagymát
és a fokhagymagerezdeket egészben, és felöntjük a vízzel is. Beledobáljuk a zellerszárat és a
zellergumót egészben, sózzuk, borsozzuk. Miután felforrt, 1 órán át gyöngyözve főzzük, ezután
édesítjük.

Az olajon először lepirítjuk az apróra vágott hagymát, fokhagymát és az apróra vágott gyömbért. Ezután
mehetnek rá a fűszerek, amiket egy picit szintén lepirítunk, majd rárakjuk a kisebb rózsáira bontott
karfiolt. Felöntjük az alaplével és puhára főzzük a karfiolt. A főzés vége felé mehet bele a kókusztej,
megvárjuk, amíg újra felforr a leves, és már készen is vagyunk.
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Paradicsomleves

Zöldborsóleves

Sütőtökkrémleves

• víz
• édesítőszer
• só, bors

• 2 db sárgarépa
• 1 fej vöröshagyma
• 30g zöldborsó (mirelit)
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 csapott ek liszt
• 1 csapott tk pirospaprika

Az olívaolajon kicsit átforgatjuk a sütőtökös mixet, hozzászórjuk a fűszereket, átkeverjük, majd felöntjük
a vízzel és a tejszínnel, és 8-10 percig főzzük. Botmixerrel krémesítjük, és a parmezánmorzsával
tálaljuk.

• 1 ek olívaolaj
• 1 zacskó fagyasztott sütőtökmix
• 100ml tejszín
• 1 mk Cayenne-bors
• 1 mk pirospaprika
• 1 tk kakukkfű

• só, bors
• víz

Currys karfiolleves
• 1 ek olívaolaj
• 1 fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 körömnyi gyömbér
• 2 tk currypor
• 2 tk római kömény

• karfiol
• zöldségalaplé
• kókusztej
• só, bors

Figyeljünk arra, hogy
a levesek önállóan

1/2 ebédnek
számítanak. A

szabályrendszer
külön kitér a levesek

fogyasztására!

• víz
• só, bors
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Currys lencsekrémleves

Csicsókakrémleves

Céklakrémleves

• 100g lencse (vagy konzerv lencse)
• 1 fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma összezúzva
• 1 ek olívaolaj
• 1ek curry por
• 1ek ecet

• víz
• édesítőszer
• só, bors

• 50g csicsóka
• 50g vöröshagyma
• 50g krumpli
• 1 gerezd fokhagyma
• 5g vaj
• 5g keményítő

• 100g cékla
• 1 kis fej hagyma
• 150g zöldségalaplé
• 30g tejföl
• 1 db tojássárgája
• 10g pirított tökmag

• só, bors
• víz
• tárkony
• pár csepp citrom leve
• 5g vaj

Salátaleves
• 200g fejes saláta
• 1db tojás
• 200ml tej
• 10g zabliszt
• ecet
• 1db tojás

• só, bors
• kapor
• édesítő

A konzerv lencsét leszűrünk és átmosunk. A hagymát és a fokhagymát felaprítjuk, megfonnyasztjuk az
olívaolajon, megszórjuk a curryporral, és pirítjuk még 2-3 percig. Sózzuk, borsozzuk, rádobjuk az
átmosott konzerv lencsét, felöntjük vízzel, majd ha felforrt, az egészet turmixgépben pürésítjük.

A csicsókát nem kell meghámozni, csak folyó víz alatt egy körömkefével átdörzsölni. A chipsnek valót
csicsókát zöldségszeletelővel felvágjuk, majd egy sütőpapírral borított tepsire helyezzük, sózzuk-
borsozzuk, megfújjuk olaj spray-vel, és 190 fokra előmelegített sütőben 8-10 percig sütjük (figyelni kell,
mert gyorsan elkészül!). Vajon apróra vágott fokhagymát és vöröshagymát párolunk, majd beletesszük
az összevágott csicsókát és a burgonyát, utána pedig felöntjük vízzel, és puhára főzzük Ha ez kész,
beleöntjük a tejszínt, elkeverjük, és egy botmixerrel pürésítjük. Beleöntjük a vízzel kikevert keményítőt is.
5-8 percig intenzíven kavargatva melegítjük, és kész. A levest a chipsszel tálaljuk (de ez elhagyható).

• víz
• édesítőszer
• 1dl tejszín

Az egész, héjas céklát megmossuk, sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk egy kevés olajjal, és alufóliába
csomagoljuk. 200 fokra előmelegített sütőben legalább 1,5 órát sütjük. Ha kihűlt, megpucoljuk és kis
kockákra vágjuk. A leveshez a vajon üvegesre pároljuk az apróra vágott hagymákat, sózzuk, borsozzuk,
és megszórjuk a tárkonnyal. Rárakjuk a céklát, elkeverjük, felöntjük az alaplével, és 10 percet főzzük.
Ezután jó krémesre turmixoljuk, és pár csepp citromlevet teszünk bele. A tejfölt kikeverjük a
tojássárgájával, majd a levesből pár merőkanálnyival gyorsan csomómentesre keverjük. Pirított
tökmaggal tálaljuk.

Egy lábas kevés vízbe mehet a saláta darabokra vágva és az apróra vágott kapor is. Csak néhány percig
főzzük, majd behabarjuk liszttel, tejjel és tojással készített habarással. Ecettel, édesítővel, sóval ízesítjük.
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Frankfurti leves

Palócleves

Sajtburger leves - FIGYELJ! EZ EGY EBÉDNEK FELEL MEG! 480kcal-ás

• 1db virsli
• 50g hagyma
• 2 gerezd fokhagyma összezúzva
• 1/2db közepes paradicsom
• 30g burgonya
• 100g kelkáposzta

• 20g tejföl
• 5g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• víz
• édesítőszer
• só, bors, majoranna, őrölt kömény
• 5g vaj

• 50g sertéslapocka
• 50g vöröshagyma
• 5g szalonna
• 1 gerezd fokhagyma
• 30g burgonya
• 30g zöldbab

• 15g bacon kockázva
• 50g hagyma
• 50g sárgarépa
• 1dl tej
• 1dl tejszín
• 30g cheddar reszelve

• só, bors
• víz
• 5g zabliszt
• 50g darált marhahús
• mustár
• 30g koktélparadicsom

• víz
• édesítőszer
• 20g tejföl
• só, bors, őrölt kömény, babérlevél
• 5g zabliszt
• citromlé

A felforrósított vajban megpirítjuk a felkarikázott virslit, majd kiszedjük az edényből és félretesszük. Ebbe
a zsiradékos serpenyőbe tesszük a finomra vágott hagymát, a zúzott fokhagymát, a paprikát és a
paradicsomot, majd jöhet hozzá a paradicsompüré. Ha jól megpirultak, pár csepp vizet öntünk rá, majd
megszórjuk a pirospaprikával, elkeverjük, és többször felöntve kevés vízzel, fél órán át főzzük.
Majorannával, köménnyel, sóval és borssal fűszerezzük. Ezután hozzáadunk forró vizet, majd
beletesszük a kockára vágott burgonyát. Ha a krumpli félig megfőtt, jöhet hozzá a kockára vágott
kelkáposzta is Amikor újra felforrt, a tejföllel, a liszttel és egy kevés vízzel habarást készítünk, és ezzel
sűrítjük a levest. Hozzáadjuk a virslit, és ha újból felforrt, el is készült.

A húst apró kockákra vágjuk. A szalonnát felkockázzuk és zsírjára pirítjuk, majd a szalonnapörcöt
kivesszük a zsírból. Az apróra vágott hagymát a szalonna maradt zsírjában megfuttatjuk, rádobjuk a húst
és alaposan megpirítjuk, ekkor mehet rá a pirospaprika és amint elkevertük annyi víz amennyi ellepi. A
burgonyát meghámozzuk és apró kockákra vágjuk, a zöldbabot kb. 2 cm-es darabokra vágjuk és külön
megfőzzük sós vízben. Amint a pörköltünk kész ráöntjük főzőlevével együtt a burgonyát és a zöldbabot.
Adunk alaplevet. Felforraljuk és a liszttel elkevert tejföllel némi hőkiegyenlítést követően behabarjuk a
levest. Beledobjuk az apróra vágott kaprot, tárkonyt és némi citromlévelízesítjük.

Egy nagyobb lábasban lepirítjuk a baconkockákat, majd félretesszük. A visszamaradt zsiradékon
megfuttatjuk a felkockázott hagymát – egy kicsit le is sózhatjuk, úgy hamarabb összeesik. Erre rádobjuk
az apróra szelt sárgarépát, amit tovább hőkezelünk, majd felöntjük a tejjel, a tejszínnel és a vízzel. A
lisztet összekeverjük a reszelt cheddarral, majd lassan hozzáadagoljuk a leveshez, amíg szépen fel nem
oldódik benne, és kicsit be nem sűrűsödik, és sózzuk, borsozzuk. A darált húst sózzuk, borsozzuk,
hozzáadjuk a mustárt, összekeverjük, és állni hagyjuk. A húsból miniatűr „burgereket” formázunk, és
mindkét oldalukat kisütjük a bacon serpenyőben megmaradt zsírján. Amikor kész, a felezett
koktélparadicsomokat is megpirítjuk. Egy tányérba szedünk néhány miniburgert, meghintjük a pirított
baconnel, teszünk mellé pár koktélparadicsomot, és szedünk rá a levesből.
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Tojásleves

Savanyúkáposztaleves

Vargányaleves árpagyönggyel

• 12g libaszír
• 5 vékony karika füstölt kolbász
• 30ghagyma
• 5g zabliszt / rizsliszt / teljes kiőrlésű liszt
• ecet
• 2db tojás

• víz
• só, bors, őrölt kömény, pirospaprika

• 80g savanyúkáposzta
• 1 fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 5g zabliszt
• 5 vékony szelet füstölt kolbász
• 40g zellergumó

• 30g vargányagomba
• 5g vaj
• 1db közepes sárgarépa
• 1 szál zeller
• 30g árpagyöngy
• kapor

• alaplé
• víz
• só, bors

Zöldségleves udon tésztával
• 3g olaj
• 1gerezd fokhagyma
• 1cm-nyi gyömbér reszelve
• 70g shiitake gomba
• 1/2ek osztrigaszósz
• 1 kiskanál szójaszósz

• 40g karalábé
• 1ek olaj
• só, bors, őrölt kömény, babérlevél
• 100ml alaplé

A libazsíron elkezdjük lepirítani a felszeletelt kolbászt. Ha elkezdte a zsírját kiengedni, rádobjuk az
apróra vágott vöröshagymát. Ha üvegesre párolódott, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk az egész
köménnyel. 2-3 percig pirítjuk,majd rászórjuk a pirospaprikát, őrölt köményt és a lisztet, és felöntjük 1 dl
vízzel. Miután elfőtte, még ezt 3-4 alkalommal megismételjük. Ezután, ha jól lepirult, felöntjük a maradék
vízzel, felforraljuk és beleöntjük az ecetet. 15-20 percig főzzük lassú tűzön, majd a tojásokat enyhén
felverjük egy tálban és belecsurgatjuk a forró levesbe. Elkeverjük, 2 percig rotyogtatjuk és kész is.

Az aprított hagymát és fokhagymát 1ek evőkanál olajon lepirítjuk, majd hozzáadjuk a lisztet, és még 2-3
percig pirítjuk. Rátesszük a fűszerköményt, felöntjük 150 ml alaplével, és egy botmixer segítségével
turmixoljuk. Hozzáadjuk a savanyú káposztát (ha túl savanyúnak találjuk, előtte át is moshatjuk), a
tárkonyt, a babérlevelet, a felkarikázott kolbászt, zellergumót, karalábét és felforraljuk. Addig főzzük,
amíg a zöldségek meg nem főttek, közben ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Egy nagy lábasban dobjuk bele a vajat, majd arra az apróra vágott gombát, a répát és a zellert is.
Közepes lángon 10 percig pirítsuk a zöldségeket, amíg a répa aranybarna lesz. Adjuk hozzá az
árpagyöngyöt, még 2-3 percig kevergetve pirítsuk, aztán öntsük fel alaplével. Forraljuk fel a levest,
főzzük még 30 percig, míg megpuhul az árpagyöngy. Sózzuk, fűszerezzük ízlés szerint.

Az aprított hagymát és fokhagymát, a gyömbért az olajon lepirítjuk, majd hozzáadjuk a gombát és
pároljuk 5 percig. Mehet hozzá az osztrigaszósz, szójaszósz és alaplé. 5 percig forraljuk, majd tegyük
bele az udon tésztát és a kelkáposztát leveleire szedve. A tészta barnulásakor kész.

• 150ml zöldségalaplé
• 100g udon tészta
• 80g kelkáposzta
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Marokkói tőkehal rizzsel

Brokkokó

Sült csirkecomb aszalt paradicsomos, zöldborsós quinoával

• 150g tőkehal filé / tengeri hal filé
• 1/2 ek citromlé
• 1 gerezd fokhagyma összezúzva
• 1/2 tk kurkuma
• 1/2 tk bors
• 1/2 tk római kömény

• csipet sáfrány
• 1 ek olivaolaj
• 50g basmati rizs / barna rizs (választható)
• 1 paradicsom feldarabolva
• 1/4 hagyma feldarabolva
• 8 oliva bogyó félbevágva
• 1 ág petrezselyem, feldarabolva

A tőkehalfilét locsoljuk meg citromlével, ízesítsük sóval és borssal, majd dörzsöljük be a fokhagymával
és a többi fűszerrel és öntsük le 1/2 evőkanál olajjal. Lehetőség szerint, hagyjuk fél órát a pácban.
Főzzük a rizst sós vízben (kb. 15 percig), majd félkész állapotban tegyük félre. Helyezzük az apróra
vágott paradicsomot egy salátás tálba, adjuk hozzá az apróra vágott hagymát, az olajbogyót és a
petrezselymet. Ízesítsük sóval és borssal, keverjük össze és tegyük félre. Melegítsük meg a serpenyőt,
és süssük a tőkehalat kb. 3-4 percig, mindkét oldalán, amíg az egész átsül, majd vegyük ki a
serpenyőből. Melegítsük a főtt bulgurt ugyanabban a serpenyőben, majd osszuk el a két tányéron.
Tálaljuk a tőkehallal és a korábban elkészített paradicsomos salátával.

• 40g rizstészta
• 100g pulyka filé feldarabolva
• 100g brokkoli
• 1/2 ek olivaolaj
• 2 ek szója, vagy tamarin szósz

• 1 tk szezámolaj
• 1/2 ek rizsecet
• 1/2 ek reszelt gyömbér
• 1 ek újhagyma feldarabolva
• 1 dl kókusztej

Készítsük el a tésztát a csomagoláson szereplő utasítások szerint. Szűrjük le és öblítsük le hideg vízzel,
majd tegyük félre. Egy wok-ban vagy mély serpenyőben melegítsünk olivaolajat és süssük a pulykát
körülbelül 3-4 percig. Adjuk hozzá a brokkolit és süssük még 1-2 percig. Ezután öntsünk hozzá egy fél
csésze vizet és 1 evőkanál szójaszószt és pároljuk, míg az összes víz elpárolog és a brokkoli megpuhul
(kb. 10 perc). Közben keverjük össze a maradék szójaszószt, a szezám- olajat, az ecetet és a reszelt
gyömbért. Végül adjuk az egészhez a kókusztejet és forraljuk össze az egész ételt. Amikor ragu
elkészült, keverjük hozzá a tésztát és melegítsük pár percig, majd öntsük rá a szószt és azzal is
forgassuk át még a tűzön.

• 1db (alsó vagy felső) csirkecomb
• 40g quinoa
• 30g zöldborsó (mirelit)
• 1/2 ek olivaolaj
• 1 fokhagyma gerezd összezúzva
• 15g szárított paradicsom, lecsepegtetve, feldarabolva

Készítsük el a quinoát a csomagáson szereplő módon. A csirkecombot sütőben süssük készre, miután
bekentük sóval, borssal és fokhagymát dugtunk a bőre alá. Amikor kész, a csirkecomb alatt keletkező
szaftot öntsük egy serpenyőbe 1 dl víz kíséretében a zöldborsóra és az aszalt paradicsomra és pirítsuk
3-4 percig. Amint elkészült, helyezzük a quinoára az összes többi elkészített alapanyagot.
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Csájna egytálétel

Gombalinnyós paradicsomos penne

Marhajó curry

• 100g szűzpecsenye /
csirkemell / pulyatokány (választható)
• 1/4 ek zabpehelyliszt
• 40g basmati rizs / barna rizs
• 35g light ananász befőtt szelet,
levében (tartsd meg a levet)

• kb 150ml ananász befőttlé
• 1 evőkanál szójaszósz
• 1 evőkanál rizsecet

Öntethez:

• 1 piros kaliforniai paprika, szeletelve
• 1/2 hagyma, szeletelve
• 1 fokhagyma gerezd
• 1/2 chili paprika
• ujjpercnyi friss gyömbér reszelve
• 1 evőkanál kókuszolaj

A húst szeleteljük vékony szeletekre. Ízesítsük sóval és borssal, és
forgassuk meg zabpehelylisztben. Készítsük el a rizst. A konzerv
ananászt bontsuk ki, vegyük ki belőle az ananászt, csepegtessük le.

A levét tegyük félre a szószhoz. A paprikát vágjuk csíkokra és a hagymát is szeleteljük fel. A chili
paprikából vágjuk ki a magokat és szeleteljük fel. Hámozzuk meg és reszeljük le a gyömbért. Keverjük
össze a szósz összes hozzávalóját. Wok-ban vagy nagy serpenyőben melegítsünk 1/2 evőkanál
kókuszolajat és az összes zöldséget (paprika, hagyma, fokhagyma, chili, gyömbér) pirítsuk nagy lángon
kb. 3 percig. Adjuk hozzá a lecsepegtetett ananászt, és süssük együtt őket további 2 percig, majd
tegyünk mindent egy tányérra. Rakjunk még 1/2 kanál olajat a serpenyőbe és süssük a húst nagy lángon
körülbelül 3 percig, folyamatosan kevergetve. Rakjuk vissza a zöldségeket, keverjük össze, majd öntsük
rá a szószt. Folyamatosan kevergetve, nagy lángon süssük, míg a szósz egy picit besűrűsödik.

• 40g durum penne
• 120g csirkemell
• 1 tk zabpehelyliszt
• 1 ek olivaolaj
• 1 tk szárított oregánó
• 1 kicsi hagyma, felvágva

Készítsük el a tésztát forró, sós vízben. Vágjuk apróra a csirkemellet, sózzuk és borssal ízesítsük és
forgassuk meg a zabpehelylisztben. Melegítsünk olajat egy nagy serpenyőben és pirítsuk meg a csirkét,
majd fűszerezzük oregánóval. Mikor elkészült a csirke, szedjük ki a serpenyőből és tegyük félre.
Ugyanabban a serpenyőben pirítsuk meg a hagymát és a zúzott fokhagymát. Ezután adjuk hozzá a
szeletelt gombát és pároljuk kb. 5-7 percig, míg a gomba meg nem puhul. Adjuk hozzá a paradicsomot
és pároljuk pár percig, majd tegyük vissza bele a csirkét, keverjük el és adjuk hozzá a spenótot is.
Pároljuk, míg a spenót összeesik és igény szerint sózzuk, borsozzuk és adjuk hozzá a zabkrémet.

• 1 fokhagyma gerezd, szeletelve
• 2 szárított paradicsom, feldarabolva
• 50ml zabkrém / kókuszkrém / tejszín
• 60g spenót
• 50g barna csiperke / b.milyen gomba

• 1 ek kókuszolaj
• 1 kisebb répa szeletelve
• 1 paprika szeletelve
• 1 újhagyma / póréhagyma
• 1 ek paradicsom püré

• 100g darált marhahús (alacsony zsírtartalmú)
• 1 tk curry fűszerkeverék
• 40g basmati rizs / barna rizs / kuszkusz

(választható)

Készítsük el a rizst. Melegítsünk olajat egy nagy serpenyőben közepes lángon.

Adjuk hozzá a zöldségeket. Pirítsuk 10 percig. Adjuk hozzá a darált marhahúst, ízesítsük sóval, borssal
és pároljuk, míg a hús bebarnul. Fűszerezzük curry fűszerkeverékkel és adjunk hozzá paradicsompürét,
majd alaposan keverjük össze. Adjuk hozzá az elkészített rizst és 4 evőkanál vizet. Keverjük össze
alaposan és pároljuk körülbelül 3-4 percig, hogy összeérjenek az ízek.
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Muszaka

Csízi penne

Pulyka golyók zöldborsós spagetti ágyon

• 150g padlizsán
• 50g édesburgonya
• 1 fej vöröshagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 80g sovány darált marhahús

• 10g teavaj
• 2 ek teljes kiőrlésű liszt / zab liszt

(választható)
• 1dl növényi tej / tej (választható)
• szerecsendió, só, bors

A padlizsánt karikázzuk fel, sózzuk és borsozzuk, majd kevés kókuszolajon süssük elő. Az
édesburgonyával ugyanezt kell tenni. A darálthúsból, hagymából, paradicsomból és a fűszerekből egy
bolognai alapot főzünk serpenyőben. A besamel mártáshoz tejet melegítünk. Egy lábasban
megolvasztjuk a vajat, rászórjuk a lisztet és óvatosan megpirítjuk, majd ráöntjük a meleg tejet,
fűszerezzük és sűrű állagúra főzzük. Egy jénai tálban vagy hőálló edényben először teszünk egy
besamel réteget, erre helyezzük a padlizsánt, harmadik rétegünk a bolognai ragu, negyedik réteg ismét
padlizsán, majd besamellel fedjük le az egészet. 180 fokon sütőben kb 45 percig sütjük.

• 1 tojás
• 120ml tej
• 50g reszelt sajt (mozzarella / cheddar / trappista / füstölt / parmezán)

választható
• 1 gerezd fokhagyma (elhagyható)
• 40g durum penne / durum spagetti (választható)

A tojást, aprított fokhagymát a tejjel gőz fölött habverővel addig verjük, míg krémsűrűségű lesz.
Hozzáadjuk a reszelt sajtot, összeforraljuk az egész mártást addig a mozzanatig, amíg elkezd bugyogni.
Ezután levesszük a gőzről. Penne tésztát főzünk sós vízben. A végén a tésztára öntjük a sajtmártást.
Fokhagymával ízletesebb, de akár snidlignet is keverhetünk hozzá.

• kókuszolaj
• 1 hagyma, feldarabolva
• 1/4 tk chili pehely
• 1 fokhagyma gerezd
• 100g darált pulyka
• 1 maréknyi menta (elhagyható)

• 40g durum spagetti,
• 1 csésze alaplé
• 20g fagyasztott borsó
• 2 retek finomra szeletelve
• 1/2 citrom leve
• 50g natúr görög joghurt / joghurt

Egy evőkanál olajat melegítsünk egy serpenyőben és a feldarabolt hagymát pirítsuk kb. 5 percig. Adjuk
hozzá a chilit és a fokhagymát és pirítsuk további 1 percig. Tegyük ki egy tálba és hagyjuk lehűlni.
Rakjuk a tálba a pulyka darálthúst, a menta felét, a citromhéj felét és a zabpelyhet. Fűszerezzük sóval és
borssal, alaposan keverjük össze és formáljunk belőle húsgombócokat. Ezután tegyük be őket a
fagyasztóba 15 percre. Közben forró citromhéjjal megszórt vízben főzzük meg a spagettit, tegyük félre,
ha kész. Blansírozzuk a borsót (forrásban lévő vízbe tesszük kb. 2 percre, majd hideg vízbe mártjuk).
Lecsöpögtetjük és félrerakjuk. Készítsük el a mártást a joghurtból, darált fokhagymából, a fennmaradó
mentából és a citromlé feléből. Fűszerezzük sóval és borssal. Keverjük hozzá a fennmaradó citromlevet,
a borsót és szeletelt retket, majd ízesítsük ízlés szerint. Hevítsünk 1 evőkanál olajat serpenyőben és
közepes lángon süssük meg a húsgombócokat gyakran forgatva, míg aranybarnára nem sülnek. Lefedve
pároljuk további 5 percig, hogy megpuhuljanak. Végül a spagetti tetejére csurgassuk szaftjával együtt a
gombócokat.

• 10g finom zabpehely
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Mexikán sült rizstál

Marhavicces zöldbabos pennító

Teriyaki kukoricás-tojásos rizzsel

• 80 g csirkemell
• 1 gerezd fokhagyma, összezúzva
• 30g basmati rizs / barna rizs
• 1 ek kókuszolaj
• 1/2 vörös hagyma feldarabolva
• 50g piros kaliforniai paprika
• 25g csemegekukorica
• 25g vörösbab

• 50g paradicsom, hámozva
• 50g avokádó
• 1/2 ek limelé
• 1/2 chillipaprika, feldarabolva
• koriander
• 1 tk oregánó
• 1 tk paprika
• 1 tk római kömény
• 1 tk chilli pehely

Vágjuk fel a csirkét apró kockákra és fűszerezzük sóval, borssal, oregánóval, pirospaprikával és
aprított fokhagymával. Készítsük el a rizst, majd tegyük egy tányérra és hagyjuk kihűlni. Melegítsünk
olajat egy serpenyőben közepes lángon, és süssük a csirkét körülbelül 3-4 percig, majd adjuk hozzá az
apróra vágott hagymát és paprikát, és pirítsuk további 3-4 percig. Majd tegyük bele a kukoricát, a babot
és a rizst is, forgassuk össze és pirítsuk még 1-2 percig. Vegyük le a tűzről és keverjük hozzá az
apróra vágott paradicsomot. Tálaláskor rakjunk a tetejére avokádót, locsoljuk meg lime levével és
szórjuk meg friss korianderrel és chilipehellyel.

• 40g teljes kiőrlésű tészta
• 100g marhahús
• 1 szál újhagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 ek kókuszolaj
• 1 ek balzsamecet

• 40ml alaplé
• 50g fagyasztott zöldbab

Készítsük el a tésztát és vágjuk a marhahúst vékony szeletekre. Szeleteljük fel az újhagymát és a
fokhagymát. Melegítsünk olajat egy nagy serpenyőben, pirítsuk benne a marhát közepes lángon kb. 3
percig, majd tegyük ki egy tányérra és locsoljuk meg szójaszósszal. Pirítsuk meg az újhagymát és a
fokhagymát kb. 3 perc alatt. Tegyük vissza a marhahúst a szójaszósszal a serpenyőbe, öntsük fel
marhahúslével (marhahúsleves kocka is megfelelő) és rakjuk bele a fagyasztott zöldbabot. Forraljuk
kb. 3 percig, majd öntsük hozzá a korábban elkészített tésztát, forgassuk össze és pároljuk további 2
percig.

• 100g lazac / csirke / rák (választható)
• 30g spárga / répa / zöldbab (választható)
• 15g csemegekukorica
• 40g barna rizs / basmati rizs
• 1/2 ek szezámmag
• 1 ek szezámolaj

• 2 ek szójaszósz
• 1 ek juharszirup
• 1/2 ek lime lé
• 1 ek reszelt gyömbér
• 1 gerezd fokhagyma, reszelve

Teriyaki:

Készítsük el a pácot az összes teriyaki összetevőből és fűszerezzük sóval, borssal. Vágjuk le a lazac
bőrét, mossuk meg, majd tegyük bele a pácba és pihentessük egy órán keresztül. A tojásból készítsünk
egyszerűen rántottát. Tegyük félre. Közben főzzük meg a rizst, de mielőtt az összes víz elfő rakjuk bele a
zöldbabot, a tojást és a kukoricát, keverjük össze és hagyjuk párolódni. Melegítsük elő a sütőt 230 ° C-ra.
Helyezzük a lazacot egy hőálló tálba (a pácot tegyük félre) és süssük a sütőben kb. 5-7 percig. Szórjuk
meg a tetejét szezámmaggal és pirítsuk még 3 percig. Öntsük a pácot egy kis serpenyőbe és forraljuk,
míg egy picit besűrűsödik, ekkor öntsük hozzá a szezámolajat és tegyük félre. Tálaljuk a lazacot a rizzsel
és locsoljuk meg az imént elkészített szósszal (Teriyaki). Csirkével, rákkal készítve ugyanez a menet.

• 1 tojás
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Mézes mustáros csirke

Húsgolyózápor

Fasírt, tzaztikivel és basmati rizzsel

• 50g basmati rizs / barna rizs / kuszkusz
(választható)
• 100g sertés karaj / csirkemell / kacsamell

(választható)
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 szál újhagyma
• 1 ek kókuszolaj

Főzzük meg a rizst. Közben szeleteljük vékonyra a sertéshúst, aprítsuk fel az újhagymát és vágjuk
apróra a fokhagymát. Hevítsünk olajat egy wok-ban, vagy magasabb falú serpenyőben, rakjuk bele a
sertéshúst, a fokhagymát és folyamatosan kevergetve pirítsuk nagy lángon kb. 2 percig. Ezután vegyük
lejjebb a hőfokot, adjuk hozzá a mézet és mustárt és pároljuk további 4 percig. Ekkor rakjuk bele az
ananászt és a koktélparadicsomot és pároljuk még pár percig. A legvégén rakjuk bele az újhagymát és
keverjük össze. Az egész ragut halmozzuk legvégül a rizsre.

• 1 lime leve
• 1 ek mustár
• 1/2 ek méz
• 60g koktélparadicsom
• 60g ananász

• 100g sovány darált marhahús
• 1 kisebb hagyma, finomra vágva
• 1 gerezd fokhagyma, reszelve
• 50g piros kaliforniai paprika
• 1 tojás
• 100g édesburgonya

A szalonnán kívül minden hozzávalót rakjunk egy tálba, keverjük jól össze és formázzunk belőle 4db
húsgolyót A húsgombócokat egyenként tekerjük be a szalonnával és pirítsuk meg minden oldalát
serpenyőben kb. 20 perc alatt. Ezután tegyük még be a sütőbe pirulni 5 percre. Az édesburgonyát tegyük
a hús mellé a tepsibe felkockázás után (olaj spray-vel, fűszerekkel hintsük meg) és süssük készre.
Tálaljunk az ételhez tetszőlegesen kiválasztott savanyúságot (savanyúkáposzta, káposztasaláta,
cseremeguborka, kovászos uborka, cékla, savanyú dinnye, almapaprika, vegyes savanyúság).

• 10g zabliszt / teljes kiőrlésű liszt
választható)

• 1/4 csésze koriander feldarabolva
• 1 tk oregánó
• 20g bacon
• 50g tetszőleges savanyúság

• 100g sovány darált marhahús
• 10g zabpehely
• 1 tojás
• 1 gerezd fokhagyma
• kókuszszír
• 60g kígyóuborka

• 1dl natúr joghurt
• só, bors, kapor
• 1/2dl citrom leve
• 20g feta sajt / juhsajt / kecske sajt
• 40g basmati rizs

A darált húst, zabpelyhet, tojást, fokhagymát összekeverjük. Kicsit állni hagyjuk, majd golyókat formálunk
belőle és sütőben megsütjük. Az uborka felét lereszeljük, kinyomkodjuk a levét, elkeverjük a joghurttal. A
tzatzikihez jól passzol a kapor, a feta, a citromlé. Ezeket keverjük bele a joghurtba. Az uborka másik felét
apró kockákra vágjuk fel és tálaljuk a saláta mellett. A rizst főzzük meg sós vízben.
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Édes-savanyú rizsa

Ázsiai carbonara

Fasírtos burgonya tál

• 50g basmati rizs / barna rizs / kuszkusz
(választható)
• 100g sertés karaj / csirkemell / kacsamell

(választható)
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 szál újhagyma
• 1 ek kókuszolaj

Főzzük meg a rizst. Közben szeleteljük vékonyra a sertéshúst, aprítsuk fel az újhagymát és vágjuk
apróra a fokhagymát. Hevítsünk olajat egy wok-ban, vagy magasabb falú serpenyőben, rakjuk bele a
sertéshúst, a gyömbérszirupot és a fokhagymát és folyamatosan kevergetve pirítsuk nagy lángon kb. 2
percig. Ezután vegyük lejjebb a hőfokot, adjuk hozzá a cukrot és pároljuk további 4 percig. Ekkor rakjuk
bele az ananászt és a koktélparadicsomot és pároljuk még pár percig. A legvégén rakjuk bele az
újhagymát és keverjük össze. Az egész ragut halmozzuk legvégül a rizsre.

• 1 lime leve
• 1/2 ek gyömbérszirup

(kiváltható friss gyömbérrel)
• 4g barnacukor
• 60g koktélparadicsom
• 60g ananász

• 1/2 ek szezámmag
• 1 ek szezámolaj
• 50g gomba
• 20g szalonna
• 1/4 póréhagyma

• 100g sovány darált marhahús
• 15g zabpehely
• 1 tojás
• 1 gerezd fokhagyma
• kókuszszír
• 80g kígyóuborka

• 1dl natúr joghurt
• só, bors, kapor
• 1/2dl citrom leve
• 30g feta sajt / juhsajt / kecske sajt
• 80g burgonya / édesburgonya
(választható)

A darált húst, zabpelyhet, tojást, fokhagymát összekeverjük. Kicsit állni hagyjuk, majd golyókat formálunk
belőle és sütőben megsütjük. Az uborka felét lereszeljük, kinyomkodjuk a levét, elkeverjük a joghurttal. A
tzatzikihez jól passzol a kapor, a feta, a citromlé. Ezeket keverjük bele a joghurtba. Az uborka másik felét
apró kockákra vágjuk fel és tálaljuk a saláta mellett. A burgonyát karikázzuk fel vékony szeletekre,
helyezzük sütőben egymás mellé és pici fűszerezés után süssük alakbarát módon ropogósra.

• 1 gerezd fokhagyma
• 40g rizstészta
• 1 tojás
• 1 tojás sárgája
• só, bors, koriander, chilli

• 1/4 pakcsoj (elhagyható)

A szezámmagot aranybarnára pirítjuk. Egy wokban szezámolajat hevítünk és megfuttatjuk rajta a
gombát, majd hozzáadjuk a felszeletelt szalonnát és lepirítjuk a karikákra vágott póréhagymával együtt.
Hozzáadunk egy felszeletelt fokhagymát és a durvára vágott pakcsojt, majd alaposan lepirítjuk az
egészet. A rizstésztát felöntjük forró vízzel és 10 percig puhulni hagyjuk, majd a zöldségekhez adjuk és
összeforgatjuk. Egy tálban alaposan elkeverjük a tojásokat, a sót és a borsot, majd ráöntjük a zöldséges
tésztára, amivel összeforgatjuk. A lepirított szezámmaggal, egy kis szezámolajjal, chili karikákkal és
aprított korianderrel tálaljuk.
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Thai rizs

Zöldborsós brassói

• 1 sárgarépa
• 1 szál újhagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 1 kicsi gyömbér
• 1 pici chillipaprika
• 50g fagyasztott zöldborsó

• 10g szalonna
• 120g sertésszűz / pulykatokány (választható)
• 1 hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1/2 ek teljes kiőrlésű liszt / zabliszt (választható)
• 1 tk pirospaprika

• 2 ek olivaolaj
• 2 ek szójaszósz
• só, bors
• 2 tojás
• szecsuáni bors / bors
• 1 marék bébispenót

A rizst kevés sóval megfőzzük és hagyjuk kihűlni. Ez utóbbi nem létszükséglet, de pergősebb,
pirultabb eredményt kapunk, ha hideg, akár előző napi maradék rizzsel dolgozunk). Egy wokot
(vagy nagyobb serpenyőt) tűzforróra hevítünk. Majd 2 evőkanál olajon lepirítjuk benne a vékony

csíkokra vágott répát, a felkarikázott újhagymát, majd az egészet félretesszük. A serpenyőbe öntünk
újabb 1 evőkanál olajat és beledobjuk a lereszelt gyömbért és fokhagymát, valamint a

vékony karikára vágott chilit. Amikor az egész illatozni kezd, ráborítjuk a rizst és a zöldborsót és néha
átforgatva magas hőmérsékleten pirítani kezdjük. Amikor a rizs kezd egy kis színt kapni,
hozzáadjuk az előzőleg lepirított répás keveréket, a szecsuáni borsot, a szójaszószt és a
bébispenótot, majd lazán dobálva összeforgatjuk. A pirított rizst félretoljuk a serpenyőben úgy,
hogy egy kis helyet hagyjunk a 2 tojásnak, amit beleütünk, megsózunk és addig kevergetünk, míg

egy laza, de morzsalékos rántottát kapunk. A megsült tojást a rizsbe forgatjuk és már tálaljuk is.

• 60ml alaplé vagy víz
• 40g zöldborsó
• só, bors
• 120g burgonya
• 1 ek kókuszzsír

A zsírszalonnát apró kockákra vágjuk és kiolvasztjuk a zsírját. Rádobjuk a csíkozott sertéshúst, és nem
mozgatjuk, hagyjuk, hogy legyen rajta egy kis pörzsanyag. Hozzádobjuk az apróra vágott hagymát és
fokhagymát, ezzel is pirítjuk 4-5 percig (magas lángon, hogy semmi se eresszen levet), megszórjuk a
liszttel és a pirospaprikával, és elkeverjük. Felöntjük a vízzel vagy alaplével, hozzádobjuk a borsót, és 5-
10 percig rotyogtatjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Az egészben főtt (vagy mikróban elkészült)
burgonyát meghámozzuk, és magas hőfokon pirosra sütjük egy serpenyőben az olajon, ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk. Ha szeretitek, összeforgathatjátok az egészet, én egymás mellé szoktam tálalni a
húst és a köretet.

• 60g riszsészta / basmati rizs (választható)
• 150g csirkemell
• 1 répa
• 2 gerezd fokhagyma
• 1/2 póréhagyma
• 1 ek szezámmag
• 1 kiskanál reszelt gyömbér

Csirke chow mein

A tésztát sós vízben roppanósra főzzük. Minden további összetevőt felkarikázunk (vagy kockázunk). A
csirkét, répát, hagymákat 1 ek kókuszzsíron megpirítjuk, összesütjük. Beledobjuk a gyömbért, majd a
tésztát is és összeforgatjuk az egész ételt. Rádobjuka a szezámmagot. Összesütjük a serpenyőben.

• 50g basmati rizs
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Fussili fejes saláta pestoval

Grillezett camambert gyümölcs nyárssal

• 1/4 fejes saláta
• 30g parmezán
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 ek tökmag
• 1 ek krémsajt
• 45g durum fussili

• 1 camambert karika
• 2 tk olivaolaj
• 1/2 marék mandula
• 120g friss ananász

• 1 csirkecomb
• 30ml szójaszósz
• 1/2 ek olivaolaj
• 1 tk gyömbér
• 1 tk ötfűszer-keverék
• 1/2 citrom héja

Illatos-omlós csirkecomb

• 1/2 marék olajbogyó
• 1/2 citrom
• zöldfűszerek: oregánó, kakukkfű, metélőhagyma,
bazsalikom (vagy hasonlók)
• 1 ek olivaolaj

A negyed fej salátát jó alaposan átmossuk, feldaraboljuk, és egy aprítógépben két részletben finomra
zúzzuk. Elsőre úgy tűnhet, hogy sok lesz, de nagyon össze fog esni! Jöhet hozzá az összes zöld fűszer,
a fokhagyma, a reszelt parmezán ⅔ része, só, bors, az olívaolaj fele és a tökmag fele is. Az egészet
lezúzzuk, ha kell, még ízesítjük, és adjunk hozzá még olajat, hogy pesztó állagot kapjunk. Hozzáadjuk a
krémsajtot, és ezzel is összemixeljük. A fusillit forró, sós vízben roppanósra főzzük, leszűrjük és
összeforgatjuk a salátapesztóval. A fekete olajbogyót és a maradék tökmagot durvára vágjuk, ráreszeljük
egy fél citrom héját és egy kevés finomra vágott zöld fűszerrel együtt az egészet összekeverjük. Ezt
rászórjuk a tésztára, locsolunk rá még egy kis olívaolajat, meghintjük parmezánnal, és kész is vagyunk.

Az ananászt megtisztítjuk, félbe, majd cikkekre, végül falatnyi kockákra vágjuk. Az epret kicsumázzuk, a
nagyobb darabokat félbevágjuk. A barackot is előkészítjük, kiszedjük a magját és 8 részre vágjuk. A
színes gyümölcsdarabokat tetszőleges sorrendben nyársra húzzuk, majd egy közepesen magas hőfokon
hevített serpenyőbe kevés olajat teszünk, és egymás mellé rendezzük a nyársakat. A mézet rácsurgatjuk
a serpenyőben sülő gyümikre. A nyársakat oldalanként 3-5 percig sütjük. A camembert korongok
mindkét oldalát 2-3 perc alatt készre sütjük. Tálalásnál minden elemet megszórunk egy kis aprított
mandulával.

• 100g eper
• 100g őszibarack
• 1/2 ek méz
• 50g jégsaláta

• 1 tk mogyoróvaj
• 1 ek pirított szezámmag
• 1/2 szál újhagyma
• 1/2 tk chillipehely
• 40g basmati rizs
• 40g párolt zöldség

A csirkecombokat jól összemasszírozzuk a szójaszósszal, az olajjal, a gyömbérporral, az ötfűszerrel, a
citrom héjával, a chilipehellyel és a mogyoróvajjal, majd hagyjuk állni min. 2 órát, de akár egy éjszakát is.
Egy serpenyőben pár evőkanál olajon közepes-magas hőmérsékleten kérgesítjük mindkét oldalát, majd
200 fokra előmelegített sütőbe tesszük kb. 15-20 percre. Amikor kész, egy tálban összeforgatjuk a
szezámmaggal, és megszórjuk aprított újhagymával. Rizst és mirelti párolt zöldséget főzzünk köretként.
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Kókusztejes chillis leves

Köleslepény 3 variációban

• 1 ek vaj
• 1 vöröshagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 kisebb kaliforniai paprika
• 1/2 pici chilli paprika
• 1 tk oregánó

• 65g köles
• 1/2 krumpli
• só, bor, petrezselyem
• 1 tojás
• 1 gerezd fokhagyma

• 70g durum spagetti / szafi tészta (választható)
• 2 fürtös paradicsom
• 1/2 ek pirított fenyőmag
• 1/2 ek reszelt parmezán
• 1 gerezd fokhagyma
• 1/2 chili paprika

Avokádós spagetti

• só, bor
• 150g csirkemell
• 500ml víz vagy alaplé
• 1/2 lime
• 100ml kókusztej
• 1/2 csokor koriander

Egy nagyobb lábasban felmelegítjük a vajat és rádobjuk az apróra vágott vöröshagymát és fokhagymát.
Üvegesre sütjük őket. A kaliforniai paprikát kisebb kockákra vágjuk és a vajra dobjuk, majd mehet hozzá
az apróra vágott chili is. Pár perc pirítás következik, majd hozzászórjuk az oreganót, sót, borsot,
belerakjuk a csirkemellet és felöntjük az alaplével (vagy vízzel). Lefedve kb. 25-30 percig főzzük.
Kivesszük a megfőtt csirkemellet és villával kisebb darabokra szabdaljuk. Visszarakjuk a levesbe a

csirkét, belereszeljük a lime héját, belefacsarjuk a levét, és felöntjük a kókusztejjel. Elkeverjük és
forralunk rajta még egy utolsót. Friss, vágott korianderrel tálaljuk.

• 20g tejföl
• 1/2 lila hagyma
• 10g bacon

• 35g juhtúró
• 1/2 lila hagyma
• kapor

tejfölös 2. juhtúrós 3. paradicsomos
Feltét variáció:

1.

• 30g mozzarella
• 1 paradicsom
• bazsalikom

A kölest háromszoros mennyiségű vízben megfőzzük, majd kihűtjük. A krumplit nagyobb kockákra
vágjuk és szintén megfőzzük. Ha a köles kihűlt, belekeverjük a tojásokat, és belenyomjuk a főtt krumplit
is. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és az aprított petrezselymet, sózzuk, borsozzuk, majd alaposan
összekeverjük. Sütőpapírral bélelt tepsibe, 1,5 centi vastag, tenyérnyi lepény(eke)t formázunk a
masszából. 170 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Ha a köleslepény kisült, hagyjuk kicsit kihűlni, majd
megkenjük a feltétekkel (bacont érdemes előrepirítani). Néhány percre visszatesszük a sütőbe, hogy az
egész feltét is rásüljön.

• 1,5 ek olivaolaj
• só, bors, petrezselyem

Egy késes aprítóba kanalazzuk az avokádót. Hozzáadjuk a pirított fenyőmagot, a fokhagymát, a reszelt
parmezánt, 1 evőkanál olívaolajat, a sót, borsot és az egészet összezúzzuk. Egy serpenyőt felhevítünk
1/2 evőkanál olívaolajjal és megfuttatjuk rajta a félbe vágott koktélparadicsomokat és a karikákra vágott
chilit, majd sózzuk, borsozzuk. Egy lábasban kifőzzük a spagetti tésztát. A paradicsomokat megszórjuk
aprított petrezselyemmel, és ráöntjük az avokádós krémet. Ezután 1-2 merőkanálnyit hozzáadunk a
tészta főzővizéből. Összeforgatjuk a tésztával és egy kis reszelt parmezánnal és aprított
petrezselyemmel tálaljuk.
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Lencsesaláta tükörtojással

Parmezános csirke burgonyapürével

• 1 kisebb lila hagyma
• 150g konzerv lencse
• 2-3 koktélparadicsom
• 1/2 csokor menta (v szárított menta fűszer)
• 1/2 csokor petrezselyem
• 1,5 ek oliva olaj

• 120g csirkemell
• 20g parmezán
• 1 ek panko morzsa
• 15g reszelt mozzarella
• olivaolaj pici (fújva a legjobb)
• 80g zöldsaláta / kígyóuborka (választható)

• 1/2 fej hagyma
• 1/2 szál zellerszár
• 1/2 ek olivaolaj
• 1 gerezd fokhagyma
• 200g burgonya / édesburgonya (választható)
• 1-2 babérlevél

Paradicsomos burgonyafőzelék

• 1/2 citrom leve
• 1/2 tk őrölt kömény
• só, bors
• 1 tojás
• 1 répa

A sült répához a répát nagyobb darabokra vágjuk, összeforgatjuk a hozzávalókkal, és 200 fokra
előmelegített sütőben 20 perc alatt megsütjük. A dresszing hozzávalóit összekeverjük, belerakjuk a
vékonyra szeletelt lila hagymát, és marináljuk 5 percig. Hagyjuk kihűlni a sült lencsét. Ezután
összekeverjük a saláta többi hozzávalójával, majd a sült répát is belekeverjük, és buggyantott vagy
tükörtojással tálaljuk.

• 80g burgonya
• 1/2 tk szerecsendió
• só, bors
• 10g vaj

A csirkemellet 4 szeletre vágjuk, sózzuk, borsozzuk. 10g reszelt parmezánt összekeverünk a panko
morzsával, beleforgatjuk a húst, és kevés olajsprayban, közepes hőmérsékleten aranybarnára sütjük,
majd egy papírtörlőre szedjük. Ezután egy tepsire rakjuk, ráreszeljük a maradék parmezánt (10g),
rátépkedjük a mozzarellát, és 200 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt megsütjük. A
krumplipüréhez a krumplit megpucoljuk, kis kockákra vágjuk, sós vízben puhára főzzük, melegen
áttörjük, fűszerezzük és belekeverjük a hideg vajat. A megsült húst a krumplipürével és a zöld salátával
tálaljuk.

• só, bors, őrölt kömény
• 1 tk pirospaprika
• 100ml paradicsom konzerv
• 20g zabliszt
• édesítő ízlés szerint
(elhagyható)

A hagymát és a zellerszárat finomra vágjuk, majd az olajon megpirítjuk és rányomjuk a fokhagymát is. A
krumplikat meghámozzuk, felkockázzuk, majd rádobjuk a hagymás alapra, megszórjuk a pirospaprikával
és felöntjük annyi vízzel, amennyi épp ellepi. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a babérleveleket és
megszórjuk a köménnyel. A konzerv paradicsomot leturmixoljuk krémes állagúra. Ha a krumpli
megpuhult, kb. 50 ml vizet csomómentesre keverünk a liszttel, hozzáadjuk a paradicsom pürésített
masszáját és belekanalazzuk a főzelékbe. Még kb. 10-15 percig forraljuk, a végén hozzáadjuk az
édesítőt (ha édesen szereted) és kész. Aki krémfőzeléket szeretne, az egészet turmixolja krémes
állagúra.
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Pina-colada csirke

Rakott lencse

• 100g csirkemell
• 45ml kókusztejszín / tejszín
• 3db ananászkarika (light konzerv)
• friss kb 2-3 cm gyömbér
• 40g basmati rizs
• 1,5 ek oliva olaj

• 1/2 ek olaj
• 70 g darált hús
• 1 hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 ek sűrített paradicsom

• 125g csirkemell
• 2 tk őrölt szecsuáni bors
• 120g fagyasztott zöldbab
• 1-2db chilli paprika (elhagyható)
• 2-3 gerezd fokhagyma
• 2 újhagyma

Szecsuáni csirke

A gyömbért megpucoljuk és felszeleteljük. 1/2 evőkanál olajon 2-3 percig pirítjuk, beleöntjük a rizst,
alaposan, sózzuk, és felöntjük a vízzel. Felforraljuk, majd levesszük a lángot és fedő alatt puhára
pároljuk. Egy serpenyőben 1/2 evőkanál olajon a felszeletelt, sózott, borsozott csirkemellet oldalanként 3
percig, magas hőmérsékleten lepirítjuk, és ezt is kiszedjük. A serpenyőbe még 1/2 kanál olajat öntünk,
és a negyedelt ananászt is aranybarnára pirítjuk, kiszedjük. A visszamaradt kevés szaftra ráöntjük a
kókusztejszínt, és lassú tűzön elkezdjük összerottyantani. Belerakjuk a csirkét, az ananászt és kb. 10-15
percig együtt főzzük. A szaftos kókuszos-ananászos csirkét a főtt rizzsel tálaljuk.

• só, bor, 1tk őrölt kömény, 1 tk paprika
• 150ml víz
• 80g konzerv lencse
• 50g tejföl / növényi tej (választható)
• 40g barna rizs / köles / basmati rizs / bulgur

(választható)

A barna rizst 20 perc alatt bő, sós vízben megfőzzük, leszűrjük. Egy serpenyőben az olajon alaposan
megpirítjuk a darált húst, majd rádobjuk az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Ha üvegesre
párolódott, jöhet rá a sűrített paradicsom, a fűszerek, jól lepirítjuk, és felöntjük a vízzel. Ha felforrt, mehet
bele a lecsepegtetett lencse, és 7-8 percig rotyogtatjuk. A tejfölt elkeverjük a fűszerekkel. Ezután egy
tepsi aljára rakjuk a rizst, erre jöhet a lencsés ragu, majd a tejföl, és 200 fokra előmelegített sütőben
addig sütjük, amíg a teteje kicsit meg nem pirul. A savanyúsággal tálaljuk.

• 3-4cm-es friss gyömbér
• 4ek szójaszósz
• 1ek zabliszt / kukoricaliszt
• 1 ek eritrit / ezerédes / barna cukor
• só, bors
• 1/2 lime leve
• 40g basmati rizs / barna rizs (választható)

A zöldbabot sós vízben 5 percig főzzük. Leszűrjük, hideg vízzel átmossuk. Egy serpenyőben a
szecsuáni borsot addig “melegítjük” amíg illatozni nem kezd. Ekkor kiszedjük egy nagy keverőtálba.
Beleteszünk borsot és a szójaszószt és ebbe forgatjuk a kockákra vágott csirkemellet. Felszeleteljük a
fokhagymát, gyömbért, a chiliből kiszórjuk a magokat. A csirkét összekeverjük a liszttel, magas
hőmérsékleten pirítani kezdjük serpenyőben. Beletesszük a chilit, fokhagymát, gyömbért. Meglocsoljuk a
szójaszósszal és a barna cukorral, beleöntjük a zöldbabot és a felkarikázott újhagymát. 5-6 percig
pirítjuk, meglocsoljuk a lime felének a levével és kész is. A csirkét megszórhatjuk 1tk szezámmaggal is.
A rizst megfőzzük. A tányéron a rizs tetején tálaljuk a csirkét és a zöldbabot.
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Csirkecomb csicseriborsósan

Könnyű krémsajtos spagetti

• 100g csirkemell
• 45ml kókusztejszín / tejszín
• 3db ananászkarika (light konzerv)
• friss kb 2-3 cm gyömbér
• 40g basmati rizs
• 1,5 ek oliva olaj

• 10g vaj
• 50g krémsajt
• 70g paradicsom
• 1 gerezd fokhagyma
• 100ml tej/kókusztej

• 125g csirkemell
• 2 tk őrölt szecsuáni bors
• 120g fagyasztott zöldbab
• 1-2db chilli paprika (elhagyható)
• 2-3 gerezd fokhagyma
• 2 újhagyma

Sült édeskömény parmezánnal

A gyömbért megpucoljuk és felszeleteljük. 1/2 evőkanál olajon 2-3 percig pirítjuk, beleöntjük a rizst,
alaposan, sózzuk, és felöntjük a vízzel. Felforraljuk, majd levesszük a lángot és fedő alatt puhára
pároljuk. Egy serpenyőben 1/2 evőkanál olajon a felszeletelt, sózott, borsozott csirkemellet oldalanként 3
percig, magas hőmérsékleten lepirítjuk, és ezt is kiszedjük. A serpenyőbe még 1/2 kanál olajat öntünk,
és a negyedelt ananászt is aranybarnára pirítjuk, kiszedjük. A visszamaradt kevés szaftra ráöntjük a
kókusztejszínt, és lassú tűzön elkezdjük összerottyantani. Belerakjuk a csirkét, az ananászt és kb. 10-15
percig együtt főzzük. A szaftos kókuszos-ananászos csirkét a főtt rizzsel tálaljuk.

• só, bor, 1tk őrölt kömény, 1 tk paprika
• 40g durum spagetti
• 100g brokkoli

A tésztát sóval megfőzzük. Vajon brokkolit és paradicsomot pirítunk sóval, borssal, őrölt köménnyel,
pirospaprikával, fokhagymával. Ha van alaplé, 1dl-t tehetünk hozzá. Forraljuk fel, majd mehet bele a
tej/kókusztej. Engedjük besűrűsödni.

• 3-4cm-es friss gyömbér
• 4ek szójaszósz
• 1ek zabliszt / kukoricaliszt
• 1 ek eritrit / ezerédes / barna cukor
• só, bors
• 1/2 lime leve
• 40g basmati rizs / barna rizs (választható)

A zöldbabot sós vízben 5 percig főzzük. Leszűrjük, hideg vízzel átmossuk. Egy serpenyőben a
szecsuáni borsot addig “melegítjük” amíg illatozni nem kezd. Ekkor kiszedjük egy nagy keverőtálba.
Beleteszünk borsot és a szójaszószt és ebbe forgatjuk a kockákra vágott csirkemellet. Felszeleteljük a
fokhagymát, gyömbért, a chiliből kiszórjuk a magokat. A csirkét összekeverjük a liszttel, magas
hőmérsékleten pirítani kezdjük serpenyőben. Beletesszük a chilit, fokhagymát, gyömbért. Meglocsoljuk a
szójaszósszal és a barna cukorral, beleöntjük a zöldbabot és a felkarikázott újhagymát. 5-6 percig
pirítjuk, meglocsoljuk a lime felének a levével és kész is. A csirkét megszórhatjuk 1tk szezámmaggal is.
A rizst megfőzzük. A tányéron a rizs tetején tálaljuk a csirkét és a zöldbabot.
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Tepsis cukkinis burgonya

Szardellás tészta kelkáposztával, karamellizált hagymával

• 1ek olívaolaj
• 1 közepes hagyma
• 200g burgonya
• 200g cukkini
• 1gerezd fokhagyma
• 75ml joghurt

• 100g vöröshagyma
• 70g durum tészta
• 80g fodros kel
• 2db olívaolajban eltett szardella felaprítva
• 3g olívaolaj

• 6g vaj
• 1/2 fej vöröshagyma
• 1/2 sárgarépa
• 30g barna csiperke
• 2 gerezd fokhagyma
• 1ek balzsamecet

Édesburgonyás lencseragu

Forrósítsuk fel a serpenyőben az olajat. Dobjuk rá a vékony karikákra vágott hagymát, sózzuk,
borsozzuk, süssük 5 percig. Tegyük az egészet egy tepsibe. Vékony karikákra vágjuk fel a burgonyát, a
ukkinit. Ezeket helyezzük egymás mellé rendezve szeletenként a hagyma "szőnyegre". 180 fokos
előmelegített sütőbe tegyük be. 20-30 percen át süssük. A fokhagymát nyomjuk ki vagy reszeljük le, egy
tálban adjunk hozzá sót, a zöldfűszereket, dolgozzuk jól össze az egészet. A fokhagymás
fűszerkeveréket szórjuk rá a tepsi tetejére a zöldségekre és süssük még pár pecig. A joghurtba is
tegyünk egy kis kaprot, fokhagymát. Ha megsült a tál, joghurttal és pirítóssal fogyasszuk. Kiadós ebéd.

Pici olajban és vajban pároljuk meg a hagymát addig, míg karamellizálódik. Ez nem kevés idő. Ha le
akarna ragadni, pici vizet öntsünk alá. Forraljunk vizet, főzzük meg a tésztát, szűrjük le. A tészta főző
vízéből egy teás csészényit tegyünk félre. Adjuk a hagymához (miután már aranybarna) a szeletelt
szardellát és fodros kelt. Hagyjuk, hogy fonnyadjon meg a kel. Tegyük rá a tészta vizét, még egy kis
tiszta vízzel öntsük fel, pároljuk, forgassuk össze az egészet, hogy egy ragut kapjunk. Majd helyezzük a
tésztára.

• 100g konzerv paradicsom
• 70g lencse (konzerv)
• 1db közepes édesburgonya
• 1 ek eritrit / ezerédes / barna cukor
• só, bors, rozmaring

Egy serpenyőben forrósítsuk fel a vajat, abban pároljuk puhára kb 10 perc alatt a hagymát és a vékony
karikákra vágott sárgarépát egy kis sóval. Tegyük bele a szeletekre vágott gombát is. 5 percig pirítsuk,
majd mehet a fokhagyma, a balzsamecet és rozmaring. Addig forraljuk, míg az ecet nagy része
elpárolog. Adjuk hozzá a paradicsomot, főzzük 10 percen át, és itt keverjük bele a lencsét is. Engedjük
besűrűsödni. Az édesburgonyát vágjuk vagy spirálolózval spagetti formára vagy kis kockákra. Dobjuk
bele az édesburgonyát is, pirítsuk. Sózzuk, borsozzuk. Nagyon laktató főétel.

• kapor, bazsalikom, koriander
• 1 szelet pirítós
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Sült karfiolos csirkesaláta mentás mártogatóssal

Gombás - fokhagymás rizottó

• 1ek olívaolaj
• 200g karfiol
• 150g csirkemell
• 75ml joghurt
• 1gerezd fokhagyma
• 1tek vörösborecet

• 1 teljes fej fokhagyma
• 3tk olívaolaj
• 1/2dl fehérborecet
• 70g vadrizs
• 200g zöldségalaplé
• 50g csiperke gomba

• 150g brokkoli
• 1ek olívaolaj
• 1 gerezd fokhagyma
• 1/2 citrom leve és héja
• 100g durum penn
• 15g parmezán

Sült citromos - brokkolis durum penne

200 fokra melegítsük elő a sütőt. Egy tálban keverjük össze az olajat, a köményt, a sót. A karfiolrózsákat
és a szeletekre vágott csirkemellet ebben a pácban forgassuk meg. Kicsit hagyhatjuk állni is. Tegyük
mindkettőt tepsire, 15-20 percig süssük. Hagyjuk egy kicsit kihűlni. Keverjünk a joghurtba apróra vágott
menta leveleket, fokhagymát, sót. Egy másik tálban a vörösborecetet, 1 teáskanál olíva olajat a
felszeletelt hagymával forgassuk össze. A salátát forgassuk meg ebben. A csirkét és karfiolt helyezzük
tányérra a saláta mellé. Fogyasszuk hozzá a mentás joghurt öntetet.

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A fokhagymafej tetejét vágjuk le úgy, hogy a gerezdek láthatóvá váljanak.
Dörzsöljük be egy teáskanál olajjal, sózzuk meg, csomagoljuk nagyon szorosan alufóliába, a vágott
oldalával felfelé állítsuk egy tepsibe. Süssük 30-40 perc alatt nagyon puhára. Egy lábasban forrósítsunk
fel pici olajat, pároljuk a hagymát. Öntsük rá a fehérborecetet, forraljuk míg ez elpárolog. Adjuk a
hagymához a rizst és az alaplé kb 3/4-ét és a tejszínt. Főzzük 20 percen át. Ha már minden alaplé elfőtt,
de a rizs még nem puha, tegyünk még hozzá kevés vizet. A gombát 1 teáskanál olajon pirítsuk 5-10
percig. Öntsünk mindent egybe. A puhára főtt fokhagymát hámozzuk ki héjából és keverjük a rizottóba.

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A brokkolit forgassuk össze az olajjal, terítsük szét egy sütőpapíron,
sózzuk, borsozzuk. A fokhagymát csomagoljuk alufóliába a citrommal együtt és tegyük szintén a
sütőpapírra (de előtte a citrom héját reszeljük le és tegyük félre). Süssük 15-20 percen át, a brokkoli
puhulásáig. Főzzük meg a tésztát sós vízben, a főző vízéből tartsunk meg 1 csészével. A sült citrom
levét facsarjuk az üres tésztás lábasba. Dobjuk bele a reszelt citromhéjat, a héjából kinyomott
fokhagymát és ezt pürésítsük le. Tegyük a lábasba a tésztát a parmezánnal és a csészényi főző vízzel.
Forgassuk össze, 1 perc alatt forrósítsuk át, majd adjuk hozzá a brokkolit és keverjük át az egészet újra.

• őrölt kömény, menta levél
• 100g lila hagyma
• só, bors
• 50g zöld saláta

• 50g főzőtejszín
• só, bors, kakukkfű
• 100g lila hagyma

• só
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Kapros húsgolyók salátával

Tiszta Jamaica

• 100g darált sertéshús
• 2 közepes hagyma
• 1 tojás sárgája
• 1ek olívaolaj
• 1ek vörösborecet
• 50g koktélparadicsom

• 2 újhagyma
• kis darab gyömbér fele
• 1 gerezd fokhagyma
• 1db kaliforniai paprika
• 50g spenót
• 75g garnéla

• 1db édesburgonya (közepes)
• 1tk olívaolaj
• 1ek natúr joghurt
• 1/2 citrom leve
• 2ek pesto a pesto receptek közül (59.o.)
• 1/2ek pirított fenyőmag

Pestos, fenyőmagos sült édesburgonya

A húst tegyük egy tálba az apróra vágott 1 fej hagymával, a friss (jó sok) kaporral, köménymaggal, sóval,
tojássárgájával együtt. Dolgozzuk össze, formáljunk húsgolyókat. Forrósítsunk fel egy nagy,
tapadásmentes serpenyőt, süssük meg benne a húsgolyókat. A hús elég zsíros, ezért nem kell külön
zsiradék. A salátához keverjük el az olívaolajat a vörösborecettel, szeleteljük fel a paradicsomot,
uborkát, másik fej hagymát, a feta sajtot. A golyókat a salátára tálaljuk.

Pici olajban pároljuk 5 percig az újhagymák háromnegyed részét a gyömbérrel, a fokhagymával,
keverjük hozzá a kakukkfüvet, sót. Pároljuk 1-2 percig, majd adjuk hozzá a felkockázott paprikát, öntsük
fel a kókusztejjel. Forraljuk fel 10 perc alatt. Keverjük bele a spenótot és garnélát, főzzük együtt még
néhány percig. Főzzük meg a rizst is. Tálaljuk a raguval, tetejére halmozzuk a kimaradt, friss újhagymát.

• só, bors

Melegítsük a sütőt 190 fokra. Az édesburgonyát dörzsüljük be 1 tk olívaolajjal, süssük puhára 40 perc
alatt. Keverjük el a joghurtot a citrom levével és annyi vízzel, hogy picit mártás állaga legyen. Sózzuk. Az
édesburgonyát sütés után vágjuk be, kicsit húzzuk szét és kanalazzuk bele a mártást. Locsoljuk meg a
választott pestoval és fenyőmaggal is szórjuk meg.

• 1/4 kígyóuborka
• 1 marék olívabogyó
• 50g feta sajt
• só, friss kapor, köménymag

• 50g basmati rizs
• 200g kókusztej
• só, bors, kakukkfű
• 1ek olívaolaj

Articsókos penne
• 5db olívabogyó
• 2-3db olajban eltett aszalt paradicsom
• 50g olajban eltett vagy friss articsókaszív
• 1db paprika
• 1/2db citrom leve
• 75g penne

• só, bors, bazsalikom

Daraboljuk fel az olajbogyókat, aszalt paradicsomot, articsókát. A paprikát közben sütőben süssük meg.
A tálba tegyünk sót, citromlevet. A tésztát főzzük meg, keverjük el csepegtetés után friss bazsalikommal.
A sült paprikát is daraboljuk fel és mindent egymásra halmozva tegyünk a tésztára.
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Fokhagymás pirítós babbal

Cottage cheeses, pestos grillezett gomba

• 1/2 közepes hagyma
• 100g konzerv paradicsom
• 200g vörösbab (konzerv)
• 2 szelet pur-pur pirítós
• só, bors, chilli
• 3g vaj

• 4 közepes barna csiperke / 4 közepes, lapos kalapos gomba tetszés serzint
• 60g cottage cheese / 60g ricotta tetszés szerint
• 1/2 citrom reszelt héja
• 50g zöld saláta (rukkola, jégsaláta, spenót, stb.)
• 2ek friss pesto (pesto receptek: 59.o.)
• 1 szelet pur-pur pirítósnak, 1tk olívaolaj

• 1db hamburgerzsemle
• 20g lilahagyma
• 20g paprika
• 50g halloumi
• 6g majonéz
• 30g zöld zöldség / saláta

Halloumiburger

A felforrósított vajon pároljuk meg a fél hagymát, szórjunk rá pirospaprikát és ici-pici chilli paprikát.
Pároljuk 1 percig, aztán adjuk hozzá a paradicsomot. Forraljuk fel, főzzük 5 percig. Keverjük bele a
babot, főzzük még 5 percig. A kenyeret pirítsuk meg, dörzsöljünk bele fokhagymát. Halmozzuk a
kenyérre a babot.

A gombafejeket kenjük meg olajjal, hintsünk rájuk sót, sütőben vagy grill serpenyőben grillezzük őket 10
percig, amíg megpuhulnak. Keverjük össze a cottage cheeset a citromhéjjal és sóval. A gombafejeket
töltsük meg cottage cheese-zel, süssük még néhány percig. Végén halmozzunk rá pestot, ropogós
pirítóst.

A hagymát forgassuk össze egy tálban pici eritrittel, kevés ecettel. Tegyük félre. A paprikát vágjuk fel
csíkokra, dörzsöljük be pici olajjal, pirítsuk meg serpenyőben. A halloumit is dörzsöljük be olajjal és
fűszerezzük tetszés szerint, aztán serpenyőben süssük aranybarnára. A zsemle alsó felére kenjünk
majonézt, tegyük rá a salátát, a paprikát és a halloumit. A hagymát csepegtessük le az ecetes, eritrites
pácból, tegyük a zsemlébe, majd helyezzük a zsemle felső részét az egészre.

• kevés eritrit a hagymához
• kevés olaj a dörzsöléshez
• kevés ecet

Tofuburger
• 1db hamburgerzsemle
• 20g lilahagyma
• 20g paprika
• 80g tofu
• 6g majonéz / 10g vegán zöldség krém / 10gtotu
• 30g zöld zöldség / saláta

• kevés eritrit a hagymához
• kevés olaj a dörzsöléshez
• kevés ecet

A hagymát forgassuk össze egy tálban pici eritrittel, kevés ecettel. Tegyük félre. A paprikát vágjuk fel
csíkokra, dörzsöljük be pici olajjal, pirítsuk meg serpenyőben. A tofut is dörzsöljük be olajjal és
fűszerezzük tetszés szerint, aztán serpenyőben süssük aranybarnára. A zsemle alsó felére kenjünk
majonézt, tegyük rá a salátát, a paprikát és a halloumit. A hagymát csepegtessük le az ecetes, eritrites
pácból, tegyük a zsemlébe, majd helyezzük a zsemle felső részét az egészre.
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Gombás, avokádós burger lilakáposztával

Tepsis görög halloumi
• 60g halloumi sajt
• 50g piros színű paprika
• 100g konzerv paradicsom
• 1ek olívaolaj
• 24g olajbogyó
• 30g kapribogyó

• 120g főtt lencse (konzerv is jó)
• 1ek vörösborecet
• 1ek olívaolaj
• 1tk dijoni mustár
• 1/2 fej lila hagyma
• 1/4 kígyóuborka

Fetás, avokádós lencsesaláta

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Tegyük a paradicsomot, paprikát, olivaolajat egy tepsibe, sózzuk,
borsozzuk. Süssük 15 percig. Közben a halloumit vágjuk be félcentis közönként, ne vágjuk szét teljesen.
Vegyük ki a tálat a sütúbúl, tegyük bele az olajbogyót és kapribogyót, nyomkodjuk bele a halloumi
darabokat, sózzuk, majd süssük 45 perig. Tálaláskor szórjuk meg friss zöld petrezselyemmel és citrom
reszelt héjával. Pirítsunk mellé kenyeret.

• 50g feta sajt
• 1/2 avokádó
• 5g olajos mag (napraforgó, tökmag)
• só, bors, bazsalikom

Egy tálban keverjük el az ecetet az olajjal és mustárral, sózzuk és fűszerezzük ízlés szerint. Forgassuk
össze a lencsével. Adjuk hozzá a szeletelt hagymát, a szeletelt uborkát, a szeletelt avokádót, a szeletelt
fetát, végül a bazsalikomot. Forgassuk össze óvatosan az egészet. Szórjuk meg a választott maggal.

• 1db hamburgerzsemle
• 50g lilakáposzta
• 30g gomba
• 50g halloumi
• 6g majonéz
• 30g zöld zöldség / saláta

• kevés eritrit a káposztához
• kevés olaj a dörzsöléshez
• kevés ecet
• 15g reszelt mozzarella

A gyalult káposztát forgassuk össze egy tálban pici eritrittel, kevés ecettel. Tegyük félre. A gombát
vágjuk fel vékonyabb szeletekre, dörzsöljük be pici olajjal, pirítsuk meg serpenyőben. A halloumit is
dörzsöljük be olajjal és fűszerezzük tetszés szerint, aztán serpenyőben süssük aranybarnára. A zsemle
alsó felére kenjünk majonézt, tegyük rá a salátát, a gombát és a halloumit. A káposztát csepegtessük le
az ecetes, eritrites pácból, tegyük a zsemlébe, majd helyezzük a zsemle felső részét az egészre.

• só, bors
• friss petrezselyem
• 1/2 citrom reszelt héja
• 1 nagyobb szelet pirítós

Garnéla fokhagymás római köménnyel
• 6db garnéla
• 50g vaj
• 1tk római kömény
• 2gerezd fokhagyma
• friss petrezselyem
• 1 citrom facsart leve

Tisztítsuk meg a garnélákat, vágjuk be a hátukat éles késsel, nyissuk szét őket és húzzuk ki a
tápcsatornát. Ha olyan garnéla van, ami előre készített, nincs vele dolgunk. Forrósítsuk fel a vajat egy
serpenyőben, a római köményt dobjuk a vajra a fokhagymával. Pirítsuk 1 percig, majd adjuk hozzá a
garnélákat, 2-3 percig süssük rózsa színűvé. Adjuk hozzá a petrezselymet és citrom levét. Zöld salátával
és pirítós kenyérrel fogyasszuk.

• 1 szelet pur-pur kenyér pirítósnak
• só, bors
• 100g zöld saláta
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Sütőtök pestóval

Avokádós, fetás taco

• 1ek olívaolaj
• 180g sütőtök
• római kömény, chilli fűszerek
• 20g parmezán
• 2gerezd fokhagyma
• 2ek pesto (pesto receptek: 59.o)

• 1db teljes kiőrlésű tortilla lap
• 50g feta sajt
• 50g avokádó
• 30g csemege kukorica (konzerv is jó)
• 6g olívaolaj
• 1 lime leve

Babos húsos taco

Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. A sütőtököt darabokra vágva tegyük egy tepsire a fokhagymával
együtt, szórjuk meg pici chillivel, római köménnyel, locsoljuk rá az olívaolajat, sózzuk és alaposan
forgassuk össze. 45 percen át süssük, míg puha lesz, de a sütési idő felénél keverjük el még egyszer.
Válasszunk tetszőleges pestot. Kanalazzuk a sütőtökre, szórjuk meg parmezánnal.

Egy tálban forgassuk össze a hagymát a lime levének felével és pici sóval. Tegyük félre. Aprítógépben a
feta sajtot, avokádót, a lime levének másik felével és sósval keverjük krémesre. A tortilla lapot vágjuk
pizzavágóval vagy késsel 4 egyenlő részre, így kapunk 4 db mini taco tortilla lapot. 1-2 percig pirítsuk
őket serpenyőben. Töltsük meg őket a krémmel, hagymával, kukoricával. Választhatunk mellé 1
evőkanál pestot (59.o.). Fogyasszuk zöld salátával.

• só
• 1 citrom facsart leve

• 20g lila hagyma
• pici chilli, só
• 50g zöld saláta
• 2ek pesto

• 20g lila hagyma
• pici chilli, só
• 50g zöld saláta

• 1db teljes kiőrlésű tortilla lap
• 80g darált pulykahús
• 80g vörösbab
• 6g olívaolaj
• 1 lime leve

Egy tálban forgassuk össze a hagymát a lime levének felével és pici sóval. Tegyük félre. Aprítógépben
bab felét, a lime levének másik felével és sósval keverjük krémesre. A darált húst fűszerezzük, olajon
süssük készre. A tortilla lapot vágjuk pizzavágóval vagy késsel 4 egyenlő részre, így kapunk 4 db mini
taco tortilla lapot. 1-2 percig pirítsuk őket serpenyőben. Töltsük meg őket a krémmel, hagymával, a
vörösbab másik felével és a sült darált hússal. Fogyasszuk zöld salátával.

Egy tálban forgassuk össze a hagymát a lime levének felével és pici sóval. Tegyük félre. Aprítógépben
bab felét, a lime levének másik felével és sósval keverjük krémesre. Az édesburit fűszerezzük, tepsibe
helyezve süssük készre fűszerezés után (locsoljuk egy kis olajjal). A tortilla lapot vágjuk pizzavágóval
vagy késsel 4 egyenlő részre, így kapunk 4 db mini taco tortilla lapot. 1-2 percig pirítsuk őket
serpenyőben. Töltsük meg őket a krémmel, hagymával, a vörösbab másik felével és a sült darált hússal.

Babos, édesburgonyás taco

• 1db teljes kiőrlésű tortilla lap
• 100g édesburgonya
• 80g vörösbab
• 6g olívaolaj
• 1 lime leve

• 20g lila hagyma
• pici chilli, só
• 50g zöld saláta
• 2ek pesto (59.o.)
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Csicseriborsós, avokádós pirítós

Kukoricás japaennos falatok

• 50g (konzerv) csicseriborsó
• 1tk szezámolaj
• 1/2db citrom
• 1/2db avokádó
• 80g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér

• 30g kukorica (konzerv)
• 1/2 jalapenno vagy más csípős paprika
• 20g vaj
• 1db tojás
• sütőpor
• 70g teljes kiőrlésű liszt

• 1db csirkecomb
• 1tk curry
• 100ml alaplé
• 100ml tej / kókusztej
• 50g rizs
• 1ek balzsamecet

Csirkecurry

Tegyük egy tálba a lecsepegtetett csicseriborsót, adjuk hozzá a szezámolajat, a fél citrom levét, sózzuk
ízlés szerint. Törjük össze az egészet villával. Az avokádót kanalazzuk egy másik tálba, szintén törjük
össze krémesre. Adjuk a csicseriborsóhoz. Pirítsuk meg a kenyereket.

Melegítsük elő a sütőt. A lisztet, sót, sütőport szitáljuk egy tálba, tegyük bele a morzsolt kemény vajat.
Dolgozzuk össze a tojással. Lisztezzünk ki egy deszkát, tegyük rá a tésztát, gyúrjuk át alaposan és
nyújtsuk ki 2cm vastagra. Vágjuk 3 részre. Az egyiket szórjuk meg a kukorica felével és a nagyon apróra
vágott paprikával, a másodikat tegyük ennek tetejére, jöhet újabb kukorica adag és paprika, majd végül
az egész tetejére a harmadik tésztalap. Egy gyors mozdulattal nyújtsuk ki az egész tésztát és vágjunk
belőle tetszőleges darabokat. Nem kell szabályosak legyenek. Tegyük a sós sütiket sütőpapírral bélelt
tepsibe, süssük 10 percig. Ha a tészta nem elég lágy az elején, 15g túrót / tejet is tehetünk bele.

• só
• 1 lime leve

Tegyük a csirkecombot és a curry port egy lábasba, kezdjük el melegíteni 100ml alaplében és annyi
vízben, ami addig szükséges, hogy a comb megpuhuljon és ne égjen oda. Forraljuk fel Adjuk hozzá a
kókusztejet, a lime levét, forraljuk még 5 percig. Főzzünk rizst. Tálaljuk az ételt a rizsen.

• só, bors

• só

Csípős csirkés, babos saláta
• 150g csirkemell
• 100g vörösbab (konzerv is jó)
• 100g kaliforniai paprika / 100g paradicsom
• 100g burgonya
• 1ek olaj
• só, bors
• 1ek pesto (59.o)

A csirkemellet süssük meg egészben vagy vékony csíkokra vágva az olajon sózás, borsozás, tetszés
szerinti fűszerezés mellett. A burgonyát tepsiben olajjal bekenve és sózva süssük meg csipsz félének. A
lecsepegtetett babot, csíkokra vágott paprikát keverjük el egy tálban. Tálaljuk burgonyával, csirkével.
Választható 1ek pesto.
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Padlizsán mogyorós rizzsel

Füstölt hal rizzsel, káposzta salátával

• 150g padlizsán
• 1tk szezámolaj
• 1/2db sárgarépa
• 2gerezd fokhagyma
• 25g mogyoró
• 60g basmati rizs

• 100g füstölt makréla / lazac / hal
• 70g sárgarépa
• 1/2 lila hagyma
• 1tk szezámolaj
• 70g gyalult káposzta
• 50g rizs

• 200g édeskömény
• 100ml tejszín
• 50ml tej
• 40g parmezán
• 4 gerezd fokhagyma
• ici-pici olívaolaj

Parmezános sült édeskömény

Pici olajon kezdjük el pirítani fokhagymával, szezámolajjal a kockákra vágott padlizsánt és karikákra
vágott répát, fűszerezzük. Főzzünk rizst. Pirítsunk mogyorót 3-4g cukorral, karamellizálódjon le az
egész. Raguként fogyasszuk a rizsen a padlizsános, répás, édes mogyorós egytálételt.

Tegyük a zöldségeket egy nagy tálba, keverjük össze a szezámolajjal, pici sóval. Hagyjuk állni 15 percig.
A füstölt halfélét serpenyőben át lehet pirítani, de hidegen is fogyasztható. Főzzünk rizst mellé.

• só

Tegyük az édesköményt mély tepsibe, locsoljuk meg pici olíva olajjal, sózzuk, majd süssük meg 30 perc
alatt. Egy másik tálban keverjük el a fokhagymát a tejszínnel és tejjel, sózzuk, borsozzuk. Locsoljuk meg
vele az édesköményt, szórjuk meg parmezánnal, süssük tovább még fél óráig.

• só, bors
• 3-4g cukor

• só

Lencsés quesadilla
• 2db teljes kiőrlésű tortilla lap
• 80g lencse
• 1ek paradicsompüré
• római kömény, oregánó, só
• 1/2 lime leve
• 20g mozzarella

Tegyük a lencsét egy tálba, keverjük hozzá a paradicsompürét, a fűszereket és az egészet törjük
pépesre. Ízesítsük a lime levével. Terítsük ki a tortillalapot, tegyük bele a lencsekrémet, kenjük el
egyenletesen, oszlassuk el a reszelt sajtot is, majd helyezzük rá a másik tortillalapot. Forrósítsunk fel
egy serpenyőt, kenjük át olajjal. Süssük meg a quesadillát 3-4 perc alatt.

• 50g zöld saláta
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Haloumis görög wrapp

Tepsis csirke

• 60g haloumi sajt
• 1ek görög joghurt
• 1db teljes kiőrlésű tortilla
• 1/4 kígyóuborka
• 1/4 jégsaláta
• 5-6 szem koktélparadicsom

• csirkemell
• burgonya
• fokhagyma
• 1/2 lime leve
• füstölt paprika
• só, bors

• 100g bébispenót
• 100g ricotta
• 20g parmezán
• 1db citrom reszelt héja
• 1 tojás
• 20g zabliszt

Spenótos - ricottás gnocchi

A salátához keverjük össze az ecetet, olívaolajat, oregánót, sót. Tegyük bele az apróra vágott saláta
zöldségeket. Forró serpenyőben süssük meg a szeletekre vágott haloumi sajtot 1-2 percig minden
oldalon. A tortillát kenjük meg görög joghurttal, tálaljuk a salátával, sajttal.

Dörzsöljük a csirkét fokhagymával, olajjal, pirospaprikával, tegyük serpenyőbe. Vágjuk kockára a
burgonyát. Tegyük mellé. Süssük 20 percig. Limeos, olivás dresszinget készítsünk, öntsük a tetejére.
Süssük még pár percig.

Tegyük a spenótot egy nagy lábasba, közepes hőfokon kezdjük el melegíteni kevés vízzel, sóval.
Szűrjük le, ha már összeesett, nyomjuk ki belőle a folyadékot. Tiszta konyharuhán csepegtessük le a
maradó nedvességét. Teljesen száraznak kell lennie. Tegyük a ricottát egy tálba, keverjünk hozzá
parmezánt. Dolgozzuk össze a spenóttal, citromhéjjal, szerecsendióval, tojással és a liszttel, sózzuk.
Nedves kézzel formázzunk dió nagyságú golyókat. Sütőpapírral bélelt tepsin rendezzük el a golyókat, de
először tegyük 30 percre hűtőbe. Melegítsünk sós vizet egy lábasban, főzzük ki a golyókat 3-4 perc
alatt. Barnítsunk egy kis vajat. Forgassuk át benne a golyókat.

• só, bors
• 1-2ek vörösborecet

• 1ek olívaolaj

Ananászos, zöldbabos grill sajt saláta
• 60g zöldbab
• 100g ananász
• 75g grill sajt
• 20g mogyoró
• 1/2 lime leve
• 100g zöldsaláta

Keverjük el az olívaolajat a citrom levével, kevés sóval. Sós vízben főzzük puhára a zöldbabot, majd
jéghideg vízzel hűtsük le. Forró serpenyőben süssük meg a sajtot és az ananászt is grillezzük meg.
Vágjuk fel a saláta darabokat. A mogyorót pirítsuk meg. Halmozzunk mindent egy tálba kihűlés után.

• 5g vaj

• 1ek olívaolaj
• 1 citrom leve
• tetszés szerinti fűszerek
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Waldorf jércesaláta

Grill csirkés ananász saláta

Tonhalas brokkoli saláta

87

• 100g csirke feldarabolva
• 1 zellerszár, feldarabolva
• 1 alma, hámozva, kimagozva, feldarabolva
• 20g mazsola / aszalt szilva (választható)
• 15g dió, feldarabolva

• 1/2 ek majonéz
• 1/2 ek natúr alacsony
zsírtartalmú joghurt
• 1/2 ek citromlé
• 90g zöld salátakeverék

Helyezzük a sült csirkét, az apróra vágott zellert, az almát, a mazsolát és a diót egy tálba. Adjuk hozzá a
majonézt, a joghurtot és a citromlevet, ízesítsük sóval és borssal és alaposan keverjük össze. A végén
keverjük hozzá a salátakeveréket is és tálalhatjuk is.

• 150g csirkemell
• 100g ananász
• 2 maréknyi salátalevél
• 5g menta levél (elhagyható)
• 1/2 kicsi hagyma, finomra feldarabolva

Salátához: Öntethez:
• 1 ek olivaolaj
• 1 tk gyömbér reszelve
• 1 gerezd fokhagyma összezúzva
• 1/2 lime leve
• 1/2 teáskanál méz

Keverjük össze az öntet összetevőit egy salátás tálban és ízesítsük sóval. Adjuk hozzá a salátát és a
mentaleveleket, és hagyjuk összeérni. Közben vágjuk fel a csirkemellet 2 szeletre, tegyük egy forró
serpenyőbe, és tegyünk a szeletekre egy - egy ananászkarikát és fűszerezzük fekete borssal. Süssük
kb. 6-8 percig, majd az ananászt tegyük a serpenyő egyik oldalára és a másik oldalán pedig forgassuk
meg a csirkemelleket. Így az ananász szeleteket is egy picit meg tudjuk pirítani. Végül adjuk hozzá a
csirkét a salátához a szeletelt ananásszal és apróra vágott hagymával.

• 2 nagy maréknyi salátalevél
• 1 retek szeletelve
• 55g tonhal (oliva olajos)
• 1 szelet teljes kiőrlésű kenyér (elhagyható)
• 100g brokkoli
• 2 tk reszelt parmezán sajt

• 2 ek olivaolaj
• 3 ek citromlé
• 1 tk méz
• só és bors

Salátához: Öntethez:
• 1 tojás

Oszlassuk el a salátaleveleket két tányéron. Adjuk hozzá a szeletelt retket és a tonhal darabokat.
Pirítsuk meg a kenyeret és kockára vágva adjuk hozzá a salátához. Helyezzük a brokkolit forrásban lévő
vízbe és főzzük kb. 5 percig, majd szűrjük le és adjuk hozzá a salátához. Főzzük meg, majd szeleteljük
le a tojást. Egy tálban keverjük össze az öntet összetevőit és locsoljuk meg a salátát. Szórjuk meg
parmezán sajttal és tálaljuk.
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Barackos lazac saláta

Tonhalas quinoa saláta

88

Salátához: Öntethez:

• 140g lazac filé
• 1 cső kukorica, főve (kb 150g)
• 60g salátalevél
• 1 barack, szeletelve
• 1 ek balzsamecet

• 1 ek almaecet
• 1/2 ek olivaolaj
• 1/2 ek szójaszósz
• 1/2 tk méz
• 1/2 tk őrölt bors

Salátához: Öntethez:

Keverjük össze az almaecetet, az olívaolajat, a szójaszószt, a mézet és az őrölt paprikát a páchoz.
Helyezzük a lazacot a bőr nélküli oldalával lefelé egy lapos edénybe és öntsük rá a pácot. Hagyjuk állni
a hűtőszekrényben 20-30 percig. Közben grillezük meg a kukoricát serpenyőben, majd mikor kicsit
lehűlt, vágjuk le a magjait és tegyük félre. Ezután melegítsük elő a sütőt 200 fokra, és tegyük a lazacot
egy sütőtálcára. Süssük 8-10 percig, vagy amíg meg nem sül. Oszlassuk el a salátaleveleket két
tányéron, a tetejére tegyünk szeletelt őszibarackotn és a grillezett kukoricát. Végül tegyük rá a lazacot.

Gyümölcsös-diós csirke saláta

• 100g csirkemell
• 50g jégsaláta
• 1 narancs / 1 barack / 1/2 ananász / 1 alma / 1 körte
(választható)

• 15g dió pörkölve

• 1/2 ek méz
• 1 ek mustár
• 1/2 ek olivaolaj
• 1/2 ek citromlé
• 1 csipet fahéj

A gyümölcsöt szedjük gerezdekre és tegyük félre. Keverjük össze az öntet összetevőit egy csészében,
ízesítsük sóval és borssal. Vágjuk a csirkemellet négy apróbb darabra, ízesítsük sóval, kenjük be
olívaolajjal és tegyük egy forró serpenyőbe - mindkét oldalán 4 percig süssük, majd vegyük ki a
serpenyőből és tegyük félre. Miután lehűlt, szeleteljük apróbb darabokra. Keverjük össze a
salátaleveleket, és osszuk el a két tányéron, majd tegyük rá a gyümölcsöt és a csirkemellet. Szórjuk meg
a pörkölt dióval (tegyüt a diót egy sütőpapírral bélelt tepsibe és 5-10 percig süssük ropogósra). Locsoljuk
meg az öntettel és tálaljuk.

• 55g elkészített quinoa
• 40g csicseriborsó leöblítve megszárítva
• 1/2 uborka, feldarabolva
• 1 ek morzsolt feta sajt
• 5 koktélparadicsom
• 55g tonhal (oliva olajos)

Salátához: Öntethez:
• 1/2 ek olivaolaj
• 1 tk vörösborecet
• 1/2 tk friss citromlé
• 1 tk Dijoni mustár
• Só és bors, ízlés szerint

A quinoát mossuk meg alaposan, aztán a csomagoláson leírtak szerint főzzük meg. Keverjük össze a
salátaöntet hozzávalóit egy tálban. Keverjük össze a quinoát a saláta többi hozzávalójával, locsoljuk
meg a salátaöntettel és tálaljuk frissen.



FŐÉTELEK VACSORÁRA

Reszelt máj héjában készült burgonyával

Céklasaláta

89

•150g csirkemáj
• 1 hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 2 babérlevél
• só, bors, pirospaprika
• 100g kaliforniai paprika

• 1 ek kókuszzsír
• 150g savanyúság
• 120g burgonya

A hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk. A májat csíkokra szeleteljük. Egy serpenyőben
megdinszteljük a hagymát a kókuszzsíron, hozzáadjuk a fokhagymát, majd bele tesszük a csirkemájat
is. Fehéredésig süssük. Mikor készen van, sózzuk, borsozzuk és adjunk hozzá pirospaprikát, majd
öntsük fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje. Adjuk hozzá a kockákra vagy csíkokra vágott kaliforniai
paprikát és a babérlevelet. Főzzük kb 10 percig fedő alatt, majd fedő nélkül annyit, hogy a leve elfőjjön
és csak szaft maradjon az alján. A burgonyát héjastól tegyük egy tányérra. Szúrkáljuk meg villával,
öntsünk alá fél dl vizet és tegyük a mikróba. 2,5-2,5 percig süssük mindkét oldalát. Ha kész, hámozzuk
meg. Karikázzuk a máj mellé. Fogyasszuk savanyúsággal. Nagyon passzol hozzá a kovászos uborka
vagy a savanyúkáposzta is.

Sárgadinnye saláta
• 80g mozzarella / kecske sajt / juh sajt / növényi sajt (választható)
• 1/4 jégsaláta
• 200g sárgadinnye / 120g ananász / 120g alma / 180g körte (választható)
• 10g dió pörkölve (elhagyható)
• 3-4 szelet erdei sonka / serrano sonka / prosciutto (választható)

Mivel a sárgadinnye idényjellegű gyümölcs, ezért kiváltható a választható gyümölcsök bármelyikével,
ezek illyenek ugyanúgy ízvilágban a sonkához. Nyáron viszont nem érdemes kihagyni ezt az
ízkombinációt. A saláta különlegessége az édes és sós ízek találkozása. Vágjuk fel apróbb szeletekre a
sonkát, a jégsalátát. Sütőben pirítsuk meg a diút vagy mandulát 5-6 perc alatt sütőpíron. A dinnyét
kanalazzuk ki kis golyókként vagy kockákra vágva. A mozzarella mini formában és nagyobb tömb apróra
vágásával is tökéletes az ételbe. Mindent halmozzunk a saláta egytálba.

• 120g cékla
• 150g közepes alma
• 50g natúr joghurt / kókusz joghurt(választható)
• 40g kecskesajt / feta sajt (választható)
• 1 ek oliva olaj és fűszrek
• 1 gerezd fokhagyma
• só, bors, kapor, zöldfűszerek ízlés szerint

A céklát 40 perc alatt megfőzzük vagy megsütjük alufóliában 200 fokon. A joghurtot összekeverjük a
felaprított kaporral és fűszerekkel. A céklát megvárjuk kihűlni, ezután felszeleteljük gusztusos
szeletekre. Meglocsoljuk olivaolajjal, sózzuk, borsozzuk, visszatesszük a sütőbe szintén 200 fokon még
30 percre. Lereszeljük az almát és a sárgarépát. Tányérra helyezzük. Ha már megsült a cékla
kivesszük, rámorzsoljuk a sajtot és megöntözzük a joghurttal. Ropogóssal fogyasztjuk az egész salátát.

• 50g répa
• 3 szelet ropogós (abonett / wasa /

finn cips/ szafi rips)
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Brokkolifőzelék pirított baconnel

Tojásos grillezett zöldbab-gomba ágy
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Paradicsomos gombasaláta csirkével

• 2 tojás
• 70g gomba
• 100g zöldbab
• 50g zöld saláta
• 1 ek kókuszzsír
• 1 gerezd fokhagyma
• só, bors, zöldfűszerek

• 50g bacon
• 200g brokkoli
• 1 ek zabkrém / tejszín / kókusztejszín (választható)
• só, bors
• 1/2 ek kókuszszír

A brokkolit sós vízbem megfőzzük, max leturmixoljuk kevés tejszínnel és fűszerrel. A bacont zsiradék
nélkül serpenyőben megpirítjuk.

• 180g gomba
• 1db közepes vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 100g konzerv paradicsom
• 50g sűrített paradicsom
• só, bors

Serpenyőben kókuszzsíron megpirítjuk a felaprított vöröshagymát. Ráöntjük a felszeletelt gombát (a
barna csiperke a legfinomabb). Megpirítjuk együtt a kettőt, miután fűszereztük sóval, borssal. Ezt
követően öntjük rá a konzerv paradicsomot és a sűrített paradicsomot, ráreszeljük a citrom héját, s a
levét is bele öntjük. A csirkemellet kókuszzsíron vagy sütőben, tepsiben megsütjük.

Az oliva olajon a fokhagymát megpirítjuk. Hozzáadjuk a gombát, majd a zöldbabot is. Fűszerezzük. Ha
kész, ugyanebben a szaftos serpenyőben 2 db tükörtojást sütünk. Saláta ágyra pakoljuk a gombát,
babot és a tojásokat. Barna puffasztott rizzsel vagy risz csipsszel ropogtassuk el.

• 3 barna pufi rizs / 1marék barna pufi rizs csipsz
(választható)

Egy tálban elkeverjük a darált húst, az apróra vágott hagyma felét, a zúzott fokhagymát, a fűszereket.
Golyókat formázunk belőle. Tepsibe helyettük vagy serpenyőben sütjük ki. Közben sárgarépából
készítünk spirálozóval vagy zöldséghámozó segítségévl hajszálvékony szeleteket, spagetti csíkokat. a
hagyma másik felét megpirítjuk egy serpenyőben és rádobjuk a répa spagettit. Megpirítjuk éppen csak,
hogy ne legyen nyers. Tejszínnel, mustárral ízesítjük. Egy tányérra halmozzuk, rá pedig a golyókat.

Hamisvadas
• 100g darált pulyka
• 100ml kókusztejszín
• 1/2 ek kókuszzsír
• 1 ek mustár
• 2 közepes sárgarépa
• 1 gerezd fokhagyma

• 1 hagyma
• só, bors, zöldfűszerek

• 125g csirkemell
• 1ek kókuszzsír



Kaliforniai paprika mártás fasírttal

Fetás-sonkás-zöldséges uborkatercs ropogóssal

Karfiol steak gombamártással, sült paprikával

• 90g cottage cheese
• 100g kápia paprika / kaliforniai paprika (választható)
• 100g kedvenc hagymaféle (fehér / vörös / póré)
• 1 gerezd fokhagyma
• 50g feta sajt
• bors, kapor
• 50g teljes kiőrlésű kenyér / gluténmentes kenyér / abonett / wasa / szafi ripsz /
finn crips / barna pufi rizs (választható)

• 120g darált marhahús / pulykahús (választható)
• 1 tojás
• 30g zabpehely
• 1 vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma
• 200g kápia paprika / kaliforniai paprika (választható)
• 1/4 ek oliva olaj
• só, bors

A kaliforniai paprikát 200 fokon 30 perc alatt megsütjük sütőben puhára. 5 percig pihentetjük, hámozzuk.
A magvakat eltávolítjuk. A fűszerekkel aprítógépben pürésítjük. A fasírthoz a darált húst, az aprított
hagymákat, a zabphelyhet összekeverjük, golyókat formázunk és tepsibe helyezve megsütjük őket úgy,
hogy kicsit megkenjük olajjal. Tálaláskor a paprika mártásra helyezzük a golyókat.

• 300g karfiol / brokkoli (választható)
• 1db közepes vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 kaliforniai paprika / kápia paprika (választható)
• 150g barna csiperke / más fajta gomba (választható)
• só, bors

A vöröshagymát kókuszzsíron pirítani kezdjük. Hozzáadjuk a fokhagymát, majd végül a gombát is, pár
perc alatt megpuhulni hagyjuk. Ha kész, a fűszerekkel együtt botmixerrel vagy aprító gép segítségével
pürésítjük. A karfiolt 2,5-3cm vastagságú szeletekre vágjuk. Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük,
átkenjük kókuszzsírral, fűszerezzük és 180 fokon 40-45 perc alatt pirosra és puhára sütjük. Kb 20
percnél megfordítjuk másik oldalára. A paprikát is a sütőpapírra helyezzük és grillezzük a steakekhez
hasonlóan. Tálaláskor a gomba mártással kezdünk, majd ráhelyezzük a steaket és a paprikát. A rizst
megfőzzük, a steak mellé tálaljuk.

Az uborkát vékony szeletekre vágjuk zöldséghámozó vagy zöldségszeletelő segítségével. A cottage
cheeset, a felaprított hagymát, a zúzott fokhagymát, a morzsolt feta sajtot, az apróra kockázott sonkát, a
fűszereket elkeverjük. Megkenjük az uborkát a csík középvonalán haladva és feltekerjük. Ropogóssal
fogyasztjuk el. Ha kenyeret választunk, pirítsuk meg.

• 1/2 kígyóuborka
• 30g sonka
• 15g csemege kukorica
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• 40g basmati rizs
• 1 ek kókuszzsír



Tárkonyos csirkeragu

Thai mangó saláta

Sopszka saláta

• 200g mangó
• 1 kisebb sárgarépa
• 1/2 lila hagyma
• 1/2 pirospaprika (chilli is lehet)
• 30g pirított mogyoró / mandula (választható)
• 1 szál friss menta

• 100g csirkemell
• 1 sárgarépa
• 50g zöldborsó
• 1 vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma
• 30g gomba
• oliva olaj
• só, bors, tárkony, majoranna

• 1/2 kígyóuborka
• 1 paprika
• 1 paradicsom
• 1/2 hagyma
• 1 ek borecet
• só, bors, olivaolaj
• 100g juhsajt
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• 1/2 citrom leve
• 50ml tejszín / növényi tejszín
• 10g vaj
• 1 ek olivaolaj
• 1 tk zabliszt
• 100ml alaplé vagy víz

Felforrósított serpenyőben kevés olajon elősütjük a sóval, borssal ízesített csirkemellet majd kiszedjük
és egy kicsit félretesszük. A maradék olajhoz hozzáadjuk a vajat és ebben pároljuk meg a
vöröshagymát. Ha ezzel megvagyunk visszatesszük párolódni a mellet, és mehet hozzá egy marék friss
tárkony is (nem szükséges összevágni). Ha nincs friss tárkony, a szárított fűszer verzió is megfelelő.
Ezután ráreszeljük fél citrom héját, és belefacsarjuk a levét is. Felöntjük kevés alaplével vagy vízzel, és
néha megrázogatva fedő alatt pároljuk. Mehet rá még egy kevés só, frissen őrölt durva bors és a
majoranna. Ha szükséges pótoljuk a folyadékot. Ha már félig megpuhult a hús, hozzáadjuk a répát,
gombát és a zöldborsót. Amikor a zöldségek is megpuhultak felöntjük további 2-300 ml vízzel,
felforraljuk, majd hozzáadjuk a tejszínnel elkevert lisztet, amivel krémesre főzzük. A végén belekeverjük
az aprított petrezselyem felét, a maradékkal meg megszórjuk. Amennyiben teszünk mellé 45g rizst,
ebédként is lehet fogyasztani.

Az uborkát, a paprikát, a paradicsomot és a hagymát másfél centis kockákra vágjuk, a borecetet
összekeverjük az olajjal, sózzuk, borsozzuk, majd ráöntjük a zöldségekre, és 1-2 órára hűtőbe tesszük,
hogy összeérjenek az ízek. Tálalás előtt rámorzsoljuk a juhsajtot.

• 2db abonatt / wasa / finn crips / szafi ripsz / barna pufi rizs
(választható)

• 1 lime leve
• 1 tk barna cukor / eritrit
• 1 ek halszósz
• pici víz

• 2db abonatt / wasa / finn crips / szafi ripsz /
barna pufi rizs (választható)

A mangót megpucoljuk, a mag mentén levágjuk, vékonyan felszeleteljük, majd vékony hasábokat
vágunk belőle. A répával is ugyanezt tesszük. A lila hagymát, és a chilit vékonyan felszeleteljük. A
dresszinghez a lime levében feloldjuk a cukrot, majd belekeverjük a halszószt és a vizet. A mangót, a
répát, a hagymát, a citromnádat és a mogyorót összeforgatjuk a dresszinggel, friss mentával és chilivel
tálaljuk.



Kapros töltött uborka

Vietnámi csirkesaláta

• 1 kígyóuborka
• 1 ek vaj
• 1/2 hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 70g barna csiperke
• 1ek zabliszt
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Az uborkákat meghámozzuk és nagyjából 5-6 centis egyenlő darabokra vágjuk. A közepét mindegyiknek
almacsumázóval kivájjuk. Kevés vajon apróra vágott hagymát pirítunk, majd mehet bele a darált hús, az
apró kockára vágott gomba és a zúzott fokhagyma is. Sózzuk és borsozzuk és kb. 10 perc pirítás után
kész is vagyunk. A tölteléket óvatosan beletöltjük az uborkák közepébe és egy edénybe állítva őket
annyi vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi, sózzuk a vizet és 1 csokor kaprot is dobunk bele. Nagyon
alacsony hőmérsékleten pároljuk a töltött uborkákat nagyjából fél órán át. Közben elkészítjük a
besamelt: 15 g vajban folyamatosan kevergetve világosra pirítjuk a lisztet, majd ha kész, félretesszük és
megvárjuk, míg teljesen kihűl. Amint ez megvan, a tejet felforraljuk, sózzuk és borsozzuk, bőven teszünk
bele kaprot és szerecsendiót reszelünk bele. A forró tejet ráöntjük a hideg rántásra és habverővel
folyamatosan keverjük, majd a gázra téve visszaforraljuk az egészet. Az uborkákat a főzőlevéből
kiszedve egy tűzálló tálba állítjuk és leöntjük egy nagy adag besamellel. Mehet a sütőbe 170 fokra kb.
20 percre vagy addig amíg az egész aranybarnára barnul.

• 150g darált marha hús / pulyka hús (választható)
• só, bors, szerecsendió, kapor
• 100ml tej / növényi tej (választható)

• 100g csirkemell
• 1 ek olivaolaj
• 1,5 ek szójaszósz
• 50g lila káposzta
• 30g sárgarépa
• 30g kígyóuborka
• 2 gerezd fokhagyma

• 30g fodros kel
• 30g kaliforniai paprika
• 1/2 chilli paprika
• 1/2 szál újhagyma
• 1/2 ek fekete szezámmag
• 1/2 ek pörkölt mogyoró

• 2 ek mogyoróvaj
• 1 ek szójaszósz
• 1/2 ek szezámolaj
• 1 tk méz
• 1/2 lime leve
• 1cm gyömbér
• 100ml langyos víz

A csirkemellet felszeleteljük, bekenjük az olívaolajjal és szójaszószósszal és közepes hőmérsékleten
készre sütjük, majd hagyjuk állni, amíg a sali elkészül. A dresszinghez a mogyoróvajat és a lime levét
alaposan kikeverjük, majd hozzáadjuk a szezámolajat, mézet, szójaszószt, belereszeljük a fokhagymát
és gyömbért, majd a vízzel fokozatosan mártás állagúra húzzuk fel. A salihoz a káposztát, répát,
paprikát, chilit, koriandert, uborkát tetszőlegesen felszeleteljük és egy nagy keverőtálba tesszük.
Ráöntjük a dresszinget, beletesszük a felvágott csirkét. Szezámmaggal és tört mogyoróval megszórva
tálaljuk. A lilakáposzta kihagyható annak, akinek tiltólistás, cserélhető hormonbarát bármilyen zöldségre.

Ázsiai kacsa saláta
• 115g kacsamell
• 2 ek kínai 5fűszerkeverék
• 2 ek szójaszósz
• 1 tk frissen reszelt gyömbér
• 2 ek szezámolaj

• 2 szál újhagyma
• 3 retek
• 1/2 chilli paprika
• 1 ek szezámmag

A kacsamellet elfelezzük, bedörzsöljük a fűszerkeverékkel, meglocsoljuk a szójaszósszal, és minimum
fél órát hagyjuk állni. A máz hozzávalóit egy serepenyőbe rakjuk, beleöntjük a szójaszószt, amiben a
kacsa pácolódott, és 5 percig forraljuk, hogy besűrűsödjön. A kacsa bőrét beirdaljuk, és hideg
serpenyőben, bőrrel lefelé kezdjük sütni, közepes hőfokon. Amikor elkezd kiolvadni a zsírja, leöntjük
róla. 5 percig így pirítjuk, majd felkapcsoljuk a legmagasabb fokozatra a hőt, és 2 perc alatt jól rásütünk.
Ezután megfordítjuk, és a másik oldalát is 3 percig pirítjuk. Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, bőrrel
felfelé, lekenjük a máz egy részével, és 200 fokra előmelegített sütőben 7 percig sütjük. Megfordítjuk,
lekenjük a maradék mázzal, és 13 perc alatt készre sütjük. A salátához mindent összevágunk.

• 1 lime leve
• só, bors



Gril csirke ázsiai uborka salátával

Feta sajtos quinoa saláta

Cobb saláta

• 50g quinoa
• 80g fetasajt
• 4 koktélparadicsom
• 1 marék bébispenót
• 100g mangó

• 150g csirkemell / 1 db csirkecomb (választható)
• 1/2 kígyóuborka
• 1 lila hagyma
• 40ml rizsecet
• 25ml víz
• 1/2 ek szezámolaj

• 1 tojás
• 50g avokádó
• 5 koktélparadicsom
• 80g csirkemell
• 1 szál újhagyma
• só, bors
• 1/2 ek kókuszzsír
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• 1/2 ek szezámmag
• 1 tk chillipehely
• só
• 1 tk barna cukor
• 1 ek kókuszzsír

Az uborkákat és a lila hagymát vékonyra szeleteljük, és egy tálba rakjuk. A sót, a rizsecetet, a vizet, a
szezámolajat és a cukrot összekeverjük, és ráöntjük a salátára. Tálaláskor megszórjuk chilipehellyel és
szezámmaggal. A csirkét kókuszzsíron megsütjük.

• 25g kéksajt (rokfort, márvány, esetleg feta)
• 15g kockára vágott bacon
• 50g római saláta / endívia / jégsaláta / ezek keveréke

Öntethez:

A tojást 6 percig főzzük, majd megpucoljuk és cikkekre vágjuk. Az avokádót meghámozzuk,
felkockázzuk és meglocsoljuk egy kis citromlével, hogy ne barnuljon. A koktélparadicsomokat felezzük.
A sült csirkét kókuszzsíron sütjük, majd feldaraboljuk, vagy csak kézzel rusztikusra tépkedjük. Az
újhagymát felkarikázzuk, a kéksajtot nagyobb darabokra morzsoljuk. A kockára vágott bacont
serpenyőben megsütjük, majd leitatjuk róla a zsiradékot. A salátát felcsíkozzuk és egy nagy tálra az
összes többi hozzávalóval együtt, fajtánként csíkokba rendezzük. Az öntet hozzávalóit egy kézi
habverővel szépen elkeverjük, míg homogén emulziót nem kapunk. Az öntetet külön tálaljuk a
salátához.

• 1 tk mustár
• 1 ek vörösborecet
• 1/2 citrom leve
• 1 ek worcestershire szósz (elhagyható)

• 1 tk barna cukor
• 1gerezd fokhagyma
• só, bors

• 1/2 citrom leve
• koriander

Bő vízben kb. 12-14 perc alatt megfőzzü ka quinoát, majd folyóvíz alatt alaposan átmossuk és
lecsöpögtetjük. Egy tálban hozzáadjuk a durvára vágott bébispenótot, a megpucolt és felkockázott
mangót, a felaprított koriandert, a citromlét és az olívaolajat. Az egészet összekeverjük és végül a
tetejére törjük a fetasajtot

Keleties csirke saláta
• 2ek szójaszósz
• 1 ek méz
• 1gerezd fokhagyma
• 1 tk reszelt gyömbér
• 1 répa

• 100g kígyóuborka
• 150g római saláta
• 1/2 chili paprika
• 150g ananász
• 150g csirkemell

A szójaszószt, mézet, fokhagymát és gyömbért összekeverjük, majd alaposan a felcsíkozott húsba
masszírozzuk és a saláta összeállításáig pácolódni hagyjuk. Az ananászt meghámozzuk, vékonyabb
szeletekre vágjuk és meggrillezzük serpenyőben. A csíkokra vágott római salátára felszeleteljük a répát
és az uborkát. A húst pár perc alatt forró serpenyőben megsütjük és a saláta tetejére
halmozzuk, végül rápakoljuk az ananász darabokat és karikákra vágott chilit.



Zöldséges túrós quiche
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• 125g natúr krémtúró
• 2 ek natúr joghurt
• 1 marék bébispenót / spenót
• 3 koktélparadicsom
• 1 gerezd fokhagyma
• 3-4 ropogós: wasa / finn crips / abonett / szafi ripsz / barna pufi rizs

Minden hozzávalót a ropogós kivételével tegyél aprító gépbe, de hagyj ki 1 koktélparadicsomot, amit
vágj fel hajszálvékony karikákra. Ha kész a massza, helyezd szilikonos tortaformába vagy szilikonos
muffin tortácskákba, a massza tetejére véletlenszerűen helyezd el a paradicsom karikákat. 30 percre
180 fokon tedd sütőbe. Ha kész, várd meg, míg kihül. Fogyassz mellé ropogóst!

• 1 tojás
• 1/2 vöröshagyma
• só, bors, zöldfűszerek

A hagymát nagyobb szeletekre vágjuk és a megroppantott, felaprított fokhagymával együtt kevés olajon
párolni kezdjük. Hozzádobjuk a vékony csíkokra vágott paprikát. Pár perc párolás után ráöntjük a
darabolt paradicsomot, és az egészet befűszerezzük pirospaprikával, római köménnyel, kis
szerecsendióval, sóval, borssal. Ízlés szerint egy teáskanál cukor is mehet hozzá, ha nem akarjátok,
hogy savanykás legyen a paradicsomtól. Az egészet kis lángon rotyogtatjuk, míg láthatóan sűrűbbé
nem válik a paradicsomos ragu (kb. 10 perc). Ekkor ráütjük a tojást és hagyjuk, hogy alulról elkezdjenek
kifehéredni. A végén a serpenyőt lefedve, vagy 150 fokos sütőbe dobva megszilárdítjuk a tojásokat.
Tálaláskor még a tojásokat külön-külön is megsózzuk-megborsozzuk kicsit és az egészet megszórjuk
friss, durvára vágott petrezselyemmel.

Shakshuka
• 1/2 vöröshagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 kaliforniai paprika
• 1 ek olivaolaj
• só, bors, pirospaprika, római kömény, szerecsendió
• 100g darabolt paradicsom konzerv
• 2 tojás

Körtés - krémsajtos - sonkás bagett

• 1 tojás
• 60g teljes kiőrlésű zsemle / szafi bagett (választható)
• 50g vékonyra szeletelt camambert sajt
• 2 nagy szelet fekete-erdei füstölt sonka vagy hasonló (pld serrano)
• 70g körte vékony szeletekre vágva
• 5g krémsajt (philadelphia vagy hasonló)

A megszokott sós szendvicseken túl is van élet. Amikor először kóstoltam ilyen bagettet, ráébredtem,
mennyi mindent nem próbáltunk még ízvilágban. A tojásból készítsünk tükörtojást. A körtét vágjuk
vékony szeletekre és serpenyőben picit fonnyasszuk meg, ez még inkább előhozza édességét. A
bagettet (lehet akár kenyér szelet is) kenjük meg krém sajttal. Menjen rá sonka, körte, camambert is.
Egy kis rukkola is illik ide - de ez elhagyható.



Savanyított gyömbérhez:
• 50g gyömbér
• 20ml rizsecet
• 1 ek méz
• só

Először a rizst készítjük el, amihez kétszer- háromszor alaposan átmossuk a rizst, majd egy
konyharuhára terítjük, hogy kiszáradjon. Közben kimérjük a kétszeres mennyiségű vizet, beleszórjuk az
átmosott rizst, felforraljuk, majd visszavesszük a hőt és alacsonyabb lángon, vigyázva, nehogy
megégjen, 15 perc alatt megfőzzük, ha elfő róla az összes víz, kész is. A rizsecetet, cukrot és sót egy
lábasba mérjük, felforraljuk, majd ráöntjük a rizsre, átkeverjük és lefedjük 15 percre. Egy bambusz
sushitekerőre rakjuk a nori lapot, és nedves kézzel kb. 8 mm vastagságban elegyengetjük rajta a rizst,
majd hosszában kettévágjuk, így kapunk majd kisebb tekercseket.

Krémsajtos lazacos tekercsnél: Az alsó tekercs közepére kenünk egy sávban krémsajtot, rakunk rá pár
vékony csíkra szeletelt lazacot és jó pár szál snidlinget is. A bambusztekerő segítségével szorosan
feltekerjük, hogy összeérjenek a szélek. Ugyanígy járunk el a másik felével is. Ha nem szeretnénk pici
tekercseket, nyugodtan feltekerhetünk egy nagyot is, ekkor nem kell kettévágni a norilapot, hanem a
közepére tölteni a finomságokat és így feltekerni.

Tonhalas tekercsnél: A halat apró kockákra vágjuk, elkeverjük a srirachával és a majonézzel, majd
hozzáforgatjuk a vékonyra szelt újhagyma zöld részét is. A nori lap érdes oldalának teljes felületét
befedjük rizzsel. Kevés szezámmaggal megszórjuk, és óvatosan megfordítjuk a lapot, hogy a rizses oldal
lefelé legyen. A nori fényes oldalára teszünk a csípős halas keverékből kb. 1-2 evőkanálnyit, vékony
rétegben, majd feltekerjük. A tetejére teszünk egy kis csípős majonézt, és kevés friss, apróra vágott
snidlinggel is megszórjuk. Ezt a kifordított makisushi tekercset uromakinak hívják.

Zöldséges tekercsnél: Az uborkát kimagozzuk, és hosszú, vékony csíkokra vágjuk, a paprikát szintén
ilyen alakúra vágjuk. Egy kisebb maréknyi rizst egyenletesen, finoman szétosztunk a nori érdes oldalán,
anélkül, hogy lenyomkodnánk. A tőlünk távolabbi szélét kb. 1 centis sávban szabadon hagyjuk. A
hozzánk közelebb eső, alsó ⅓-ra teszünk egy- egy csík paprikát, ubit és vékony szelet avokádót úgy,
hogy végigérjenek a nori lapon. A két hüvelykujjunkkal a bambusztekercselő alá nyúlunk, és
segítségével hajtunk egyet a lapon, miközben a többi ujjunkkal a tölteléket finoman benyomjuk a
ráforduló lap alá. További 2-3 teljes fordulattal elkészítjük a tekercset, közben a levegőt finoman
kinyomva a töltelék és a rizs közül. A megformázott tekercset, a makisut ráhajtva, még egyszer finoman
átsimítjuk. Óvatosan, a kés pengéjének teljes hosszát használva egyenlő részekre vágjuk, úgy, hogy
minden vágás után megtöröljük a kést egy vizes konyharuhában. Így készítjük a makisushit.

A wasabi, szójaszósz, sriraha, a savanyított gyömbér elhagyható.

Sushi variációk (minden variáció 1 étkezésnek számít)

• 60g sushi rizs
• 25ml rizsecet
• 1/2 ek barna cukor
• 1 tk só
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A rizshez:

Tonhalas tekercshez:

• 1 tk sriraha szósz
• 1/2ek majonéz
• 1/2 újhagyma
• 1/2 ek szezámmag
• 1/2 snidling
• nori lap, 30g tonhal

Zöldséges tekercshez:
• 15-20g kígyóuborka
• 15-20g piros kaliforniai

paprika
• 30g érett avokádó
• nori lap

• wasabi paszta
• szójaszósz

Amit még fogyasztunk mellé:

• 15g natúr krémsajt
• friss snidling
• 30 füstölt lazac
• nori lap

Krémsajtos, lazacos
tekercshez:



Tofus, zöldborsós pirítós

Körtés füstölt hal saláta

Grill sajt salátatál
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Csirkesaláta avokádóval, uborkinnyóval

• 100g fagyasztott zöldborsó
• 50g tofu
• 50g avokádó
• 1 maréknyi menta levél
• 1ek olívaolaj
• 1ek citromlé

Tegyük egy nagy tálba a fagyasztott borsót forrásban lévő vízbe, és várjunk néhány percig, amíg kiolvad.
Ezután szűrjük le és tegyük egy turmixgépbe. Törjük össze a tofut, és adjuk hozzá a borsóhoz az
avokádó, a menta, az olívaolaj és a citromlé mellett. Végül fűszerezzük sóval és borssal. Keverjünk
össze mindent, amíg krémes állagot kapunk. Ha szükséges, adjunk hozzá még néhány levél mentát és
citromlevet az íz beállításához. A kenyeret pirítsuk meg, kenjük rá a krémet és tegyük rá a tofut.

• 70g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér

• 75g grill sajt
• 50g kelkáposzta, felaprítva
• 50g lilakáposzta, reszelve
• 1/2 piros kaliforniai paprika, felaprítva
• 30g sárgarépa, reszelve
• 1 ek kókuszzsír

• 1ek mogyoróvaj
• 1ek kókusztej
• 1tk méz
• 1tk szójaszósz
• 1/2 lime leve
• 1/2tk chilli

Öntethez

Rakjuk az apróra vágott kelkáposztát, a reszelt sárgarépát és az apróra vágott káposztát egy salátás
tálba. Egy kis tálban keverjük össze az öntet hozzávalóit. Melegítsünk olajat egy serpenyőben. Vágjuk a
sajtot csíkokra, és fűszerezzük sóval és borssal. Süssük körülbelül 5 percig, mindkét oldalát, vagy amíg
aranybarna nem lesz. Osszuk el a salátát 4 felé, rakjuk a tetejére a sajtot, locsoljuk meg a salátaöntettel,
és fűszerezzük fekete borssal.

• 3 maréknyi saláta
• 100g füstölt lazac / makréla
• 50g mini mozzarella golyó
• 1/2db körte
• Egy maréknyi friss bazsalikom

• 1tk méz
• 1ek olívaolaj
• 1ek citromlé
• 1tk mustár

Öntethez

A salátát oszlassuk el két tányéron. Rakjuk rá a füstölt lazacot és a mozzarella golyókat, valamint az
epret és a bazsalikom leveleket. Keverjük össze az öntet összetevőit és locsoljuk meg a salátát.
Fűszerezzük frissen őrölt fekete borssal és tálaljuk.

• 1/4 fej jégsaláta, felaprítva
• 1 maréknyi friss bazsalikom
• 1/4 avokádó
• 1tk citromlé
• 1/4 kígyóuborka, szeletelve
• 5g dió

• 100g csirkemell
• 1ek olívaolaj
• 1etk mustár
• 1tk méz
• só

• 1ek joghurt
• 1tk majonéz
• 1 gerezd fokhagyma

Rakjuk a jégsalátát és bazsalikomot egy nagy tálba. Fűszerezzük a csirkemellet sóval és dörzsöljük be
olívaolajjal. Melegítsünk fel egy tapadásmentes serpenyőt, és süssük a csirke mindkét oldalát 5-5 percig.
Addig keverjük össze a mustárt és a mézet. A csirkemell tetejét kenjük meg a szósz felével, majd
fordítsuk meg és süssük további 1,5 percig. Ismételjük meg a másik oldalon is. A sütés után hagyjuk
kicsit lehűlni, majd aprítsuk fel. Vágjuk kockára az avokádó húsát és locsoljuk meg citromlével. Az
uborkát hámozzuk meg és szeleteljük fel. Készítsük el a fokhagymás öntetet és fűszerezzük sóval és
borssal.Pakoluk a salátalevelek tetejére az apróra vágott csirkét, az avokádót, uborkát és a diót. Öntsük
rá a fokhagymás mártást és tálaljuk.



Görög uborkaspagetti

Almás, majonézes csirkesaláta

Csirkemell uborkasalátával
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Füstölt halas tavaszi tekercs

• 1 kígyóuborka
• 200g koktélparadicsom
• 1/2 hagyma
• 80g feta sajt
• 30g fekete olívabogyó

• 1tk szárított oregánó
• 1/2 citrom leve
• 2ek olívaolaj
• 1 gerezd fokhagyma

Vágjuk le az uborka végét, és egy tálba spirálozzuk le, majd vágjuk 2-3 rövidebb részre, hogy ne legyen
olyan hosszú. Aprítsuk fel a koktélparadicsomot felekre, vágjuk apróra a hagymát és kockázzuk fel a
fetát. Adjunk hozzá mindent az uborkához. Egy kis tálban keverjük össze az öntet hozzávalóit (citromlé,
olaj, fokhagyma, oregánó), majd locsoljuk meg vele a salátát és finoman keverjük össze.

• 1db kaliforniai paprika
• 1/2 kígyóuborka, felaprítva
• 1 gerezd fokhagyma, reszelve
• koriander
• 150g csirkemell
• só, bors

• 1ek olaj
• 1 lime leve
• 1ek szójaszósz
• 1ek szezámolaj
• 1ek szezámmag

A kaliforniai paprikát vágjuk fel nagyobb darabokra és tegyük egy tálba. Az uborkát szeleteljük fel
falatnyi darabokra, és rakjuk azt is a tálba. Adjuk hozzá a szeletelt fokhagymát és a koriandert. Keverjük
össze az öntet hozzávalóit (lime, szójaszósz, szezámolaj, szezámmag) és locsoljuk meg vele a salátát.
Keverjük jól össze, oszassuk el a tányéron és tálaljuk az olíva olajon megpirított csirkemellel.

• 1ek evőkanál majonéz
• 2ek görög / natúr joghurt
• 1tk curry por
• 150g sült csirke (maradék csirke is tökéletes)
• 1db alma, felaprítva
• 1db zellerszár, felaprítva

Keverjük össze a majonézt, a joghurtot és a curry port. Ha szükséges, adjunk hozzá egy pici vizet, hogy
könnyedebb legyen az öntet. Keverjük hozzá a csirkét, az almát, a zellert és a mandulát és fűszerezzük
sóval és borssal. Tálaljuk pirítóssal

• 50g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér

• 2db rizspapír
• friss koriander
• 100g füstölt lazac / makréla / tonhal
• 1ek olívaolaj
• 1tk szójaszósz
• 50g zöld saláta

Forraljunk egy kis vizet egy serpenyőben. Vegyük le a tűzről, és mártsuk bele a rizspapírt egyenként 30
másodpercre egymás után, majd rakjuk őket egy nedves ruhára. Rakjunk egy-egy darab koriandert az
egyes lapok tetejére, fedjük le egy darab lazaccal, hintsük meg frissen őrölt fekete borssal, és tekerjük
össze. Melegítsünk olajat a serpenyőben, süssük 2 percig a tekercset, majd fordítsuk meg és süssük
további 2-2,5 percig, amíg szépen megbarnulnak.Rakjuk őket egy papírtörlőre, majd tálaljuk
szójaszósszal. Saláta mellé tökéletes..



Citromos grillcsirke salátával

Sárgarépa fasírt tejszínes tésztával

Quinoa csirkenugets salátával
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• 1db citrom
• 1/tk oregánó
• 1ek olívaolaj
• 1tk darált fokhagyma
• 200g csirkemell
• 100g spárga

• 1db hagyma
• 1tk kókuszzsír
• 1ek fehérbor- ecet
• 60g zöld saláta

Reszeljünk le 2 teáskanálnyi citromhéjat, majd vágjuk félbe a citromot. Egy nagy tálban keverjük össze
a citromhéjat, az oregánót, az olajat és a fokhagymát. Adjuk hozzá a csirkét, fűszerezzük sóval, borssal
és fedjük le. Helyezzük a csirkét és a félbevágott citromot egy sütőtálcára az előmelegített sütőben, és
süssük 20-25 percig, amíg a csirke át nem sül és megbarnul. Várjunk, amíg kissé lehűl, majd vágjuk kis
darabokra. Melegítsük meg az olajat egy kis serpenyőben és pirítsuk a spárgát és a hagyműt 3–4
percig kevergetve. Vágjuk a spárgát és a hagymát kisebb darabokra. Osszuk el a zöld salátát, a spárgát
és a hagymát a tányérokon. Locsoljuk meg fehérbor-ecettel és fűszerezzük sóval és borssal. Tálaljuk a
csirkével és citrommal.

• 80g csirkemell
• 40g quinoa
• 1 tojás
• 30g parmezán sajt reszelve
• 1 evőkanálnyi fűszerkeverék ízlés szerint
• 50g zöld saláta

Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Egy sütőlapot fedjünk be sütőpapírral és egyenletesen terítsük szét
rajta az előre megfőzött quinoát. Süssük körülbelül 20-25 percig, gyakran ellenőrizve és keverve, hogy
ne égjen meg. Amikor a quinoa ropogós, tegyük félre lehűlni. Tekerjük fel a sütőt 200 ° C-ra. Egy tálban
verjük fel a tojást a parmezánnal és a fűszerekkel együtt. Rakjuk a quinoát is egy másik tányérba. A
csirkét mártsuk bele a tojásba, majd a quinoába, majd rakjuk egy sütőpapírral borított sütőtálcára őket
és süssük a sütőben 20-25 percig. Fogyasszuk salátával, amihez olívaolajból és citromból készítsünk
öntetet.

• 1ek olívaolaj
• 1/2 citrom leve
• só, bors

• 1db tojás
• 8g zabpehely
• 25g vöröshagyma / fehér hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer
• igény alapon lehet: curry, kurkuma, egyéb natúr fűszerek
• 60g sárgarépa

• 35g durum spagetti
• 30g tejszín
• 6g olívaolaj

Tisztítsuk meg a nyers répát, majd aprítsuk nagyon apróra (aprítógéppel, vagy reszeljük le). Sózzuk
meg és keverjük össze, mindenhol érje a só (kb. 1 evőkanálnyi só kell), majd pihentessük 1 órát, hogy
levet eresszen. Ha letelt a pihentetés, nyomkodjuk ki a reszelt zöldséget és öntsük le a levét, reszeljük rá
a fokhagymát, adjuk hozzá a fűszereket, tojást, valamint a lisztet és keverjük össze alaposan. Vizes
kézzel gombócokat vagy lapos korongokat gömbölyítünk. Sütési lehetőségek: pici kókusz olajon vagy
megsütjük a fasírtokat vagy sütőbe helyezzük, bekenjük olajjal és hagyjuk így átsülni őket. Ami még
nekem bevált: szilikonos muffin formában készítek golyókat. Tökéletes eredményt kapunk így is. Főzzük
meg a tésztát, szűrjük le, tegyük egy serpenyőbe, adjuk hozzá a tejszínt, forraljuk össze. Tálaljuk a
fasírtokkal.
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1 adag roston sült hús / sajt / zöldségfasírt / fasírt
1 adag zöldségköret
1 adag gabona köret
1 adag pesto vagy mártás
6g kókuszolaj / vaj a sütéshez (grillezéshez)

Varázsmenük 4 elemből (~ 400-450 kcal) vacsorához:

Válassz
mindenből 1

elemet!

1 adag roston sült hús (ragunak való tokány) / sajt / zöldségfasírt / fasírt

• 50g grillezett sajt
• 110g hal
• 110g csirkemell
• 110g pulykamell
• 110g csirkemáj
• 110g főtt marhahús
• 90g karaj (sült)
• 50g kacsamell (bőrrel)
• 60g kacsamáj (sült)
• tofu

• 2db tojás (főtt, tükör)
• céklafasírt
• tökfasírt
• brokkolifasírt
• karfiolfasírt
• kukoricafasírt
• káposztafasírt
• zöldbabfasírt
• klasszikus fasírt
• répafasírt

• tonhalfasírt
• sütőtökfasírt
• gombafasírt
• vörös káposzta fasírt
• zöldborsófasírt
• kelkáposztafasírt
• mexikói zds fasírt
• uborkafasírt
• cukkinifasírt
• lencsefasírt

Zöldségfasírtok hozzávalói:
• zöldségek (lásd -->)
• 1db tojás
• 8g zabpehely
• 25g vöröshagyma / fehér hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer
• igény alapon lehet: curry, kurkuma,
egyéb natúr fűszerek

• 20g kukorica (főtt)
• 25g mexikói zds keverékes (főtt)
• 20g lencse
• 60g sárgarépa
• 30g sütőtök
• 80g tök
• 85g zöldbab
• 30g zöldborsó

• 100g brokkoli
• 80g cékla
• 140g cukkini / uborka
• 15g csicseriborsó (főtt)
• 100g fehér káposzta
• 100g gomba
• 80g karfiol
• 70g kelkáposzta

Húsos fasírtok hozzávalói:
• 25g darált hús (csirke, pulyka, marha, sertés
vagy fél doboz pici tonhal konzerv
• 1db tojás
• 8g zabpehely
• 25g vöröshagyma / fehér hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer
• igény alapon lehet: curry, kurkuma, egyéb

1 adag párolt / grillezett / főtt zöldség

• 15g avokádó
• 100g brokkoli
• 80g cékla
• 150g cukkini
• 110g csiperke gomba
• 80g főzőtök
• 60g hagyma

• 80g fehér káposzta
• 80g lila káposzta
• 65g karalábé
• 80g karfiol
• 50g kelbimbó
• 70g kelkáposzta
• 200g kígyóuborka

• 90g padlizsán
• 100g paprikafélék
• 140g paradicsom
• 160g retek
• 65g sárgarépa
• 145g spárga
• 85g zeller

Zöldség és
hagyományos fasírtok

recept elkészítési
leírásai az 48-49.
oldalon találhatók!



• 180g zöldsaláták
• 30g mirelit grill zdskeverék
• 25g mirelit mexikói zdskeverék
• 125g mirelit lecsó zdskeverék
• 40g mirelit franciasaláta zdskeverék
• 35g mirelit tavaszi zdskeverék
• 80g mirelit brokkoli+karfiol zdskeverék
• 35g mirelit francia zdskeverék
• 55g mirelit toscan zdskeverék
• 100g mirelit brokkoli + karfiol + répa zdskeverék

1 adag pesto vagy mártás (a receptek több adagra szólnak, egy ételbe 25-30g kerüljön)

1 adag gabona / tésztaköret / keményítő tartalmú zds

• 30g amaránt
• 30g árpagyöngy
• 30g basmati rizs
• 30g barna rizs
• 30g bulgur
• 30g hajdina

• 30g köles
• 30g kuszkusz
• 30g quinoa
• 30g rizstészta
• 150g burgonya
• 140g édesburgonya
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• 70g mirelit chinese zdskeverék
• 65g mirelit thai zdskeverék
• 300g mirelit bali zdskeverék
• 85g mirelit olasz zdskeverék
• 45g mirelit sárgarépa + borsó zdskeverék

• 100g savanyúság: savanyú káposzta,
kovászos uborka, csalamádé, fermentált
zöldségek, ecetes cékla, töltött paprika

58-59. oldalon találod a recepteket

Húsféléből válassz a megjelölt
adagokkal
Zöldséget válassz a megjelölt
adagokkal
Köret elemet válassz a megjelölt
adagokkal
Mártásokból / pestoból szedj 25-
30g-ot a tányérra (mártást
készíthetsz úgy is, hogy plusz 20g
zöldségből pürésítesz 1ek. tejföllel)
+ használd az instrukciós részben
felsorolt pácokat!

• 35g szafi tészták
• 35g szafi tarhonya
• 35g szafi galuska liszt

húsféle

zöldség

pesto / mártás

köret



Duciforradalom

Snackek
Áfonyás fehérje palacsinta 103
Almás - répás smoothie 114
Almás kekszes 107
Almatorta 109
Ananászos - limeos smoothie 112
Banacoco 106
Banános - almás - spenótos smoothie 116
Banános - spenótos smoothie 115
Banános zabos smoothie 113
Bolognai tortillányó 104
Bögrés csokis sütike 105
Burgonya palacsinta 104
Camambert titok 109
Céklás - almás - répás smoothie 112
Céklás - epres - almás smoothie 113
Coco golyó 107
Cukkinis pufóka 104
Eperhab 108
Gofri 106
Görög saláta 110
Grill sajt zöldségekkel 110
Gyümölcs saláta 1. 111
Gyümölcs saláta 2. (réteges joghurtos) 111
Gyümölcs saláta 3. (mogyoróvajas) 111
Gyümölcs saláta 4. (zselatinos) 111
Hamis brownie 109
Kávés vaníliás szmutty 103

Keksztekercs 108
Kivis - banános - gyömbéres smoothie 116
Kivis - zöldséges smoothie 115
Málnás - vegyes gyümölcsös smoothie 114
Matcha chia pohár 103
Meggyes piskóta 109
Mogyorós latte + gúllon keksz 110
Mogyoróvajas kekesz 105
Otthoni somlói 107
Pink sorbet 103
Répatorta muffin 107
Spenótos pogácsa 110
Tiramisu labdák 108
Tojás tekercs 105
Túrófánk 105
Túrógombóc 106
Túrós-zabos bögrés gombóc 106
Vaníliás túró torta 108

+ az ebédek között található bármely leves 1 adagja
snack-ként fogyasztható kis étkezésre!
+ a reggeik között található bármely étel 1/2 adagja
snack-ként fogyasztható kis étkezésre!



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Pink sorbet

Kávés vaníliás szmutty

103

Matcha chia pohár

• 150g fagyasztott meggy / málna / cseresznye / eper (választható)
• 1/2 ek méz
• 1/2 ek citromlé
• 100g joghurt
• 1 ek víz
• vanília aroma vagy vanília kivonat

A fagyasztott gyümölcsöket rakjuk egy nagy teljesítményű turmixgépbe a mézzel, a citromlével, a
joghurttal és a vízzel és aprítsuk, míg selymes lesz. Kanalazzuk ki egy fagyasztható tálba és tegyük a
fagyasztóba egy óra hosszára.

• 15g chiamag
• 1 csésze mandulatej / kókusztej / tej (választható)
• 1 tk juharszirup / méz (választható)
• 15g vaníliás vagy ízesítetlen protein por
• 1 tk matcha por
• 40g friss vagy fagyasztott pirosbogyósgyümölcs

Egy tálban keverjük össze a chia magot a mandulatejjel és rakjuk hűtőbe. Egy óra múlva keverjük meg
és tegyük vissza a hűtőbe egy éjszakára. Másnap reggel keverjük bele a juharszirupot, a fehérjeport és
a matcha-t. Rakjuk ki tálakba és díszítsük bogyós gyümölcsökkel.

• 50ml presszó kávé
• 250ml mandulatej
• 1 adagolókanál vaníliás fehérjepor
• 1 tk fahéj
• maréknyi jégkocka

Az összes összetevőt tegyük egy nagyteljesítményű turmixgépbe és keverjük simára.

Áfonyás fehérje palacsinta

• 1 tojás
• 15g vaníliás fehérjepor
• 1/2 banán, pürésítve
• mandula tej (igény esetén)
• 15g friss, vagy fagyasztott áfonya
• 1/2 tk kókuszolaj

Keverjük össze a tojásfehérjét és a fehérjeport. Keverjük hozzá az összetört banánt és adjuk hozzá az
áfonyát. Ha a palacsintakeverék túl sűrűnek tűnik, adjunk hozzá egy kis mandulatejet (vagy tejet)
higításként. Melegítsük a kókuszolajat egy serpenyőben közepes hőmérsékletűre. Öntsük rá a
palacsintakeveréket és süssük, amíg kis buborékok képződnek (kb. 5 perc). Mielőtt megpróbálnánk
megfordítani, ellenőrizzük, hogy a palacsinta megfelelően összeállt-e, majd fordítsuk meg. Süssük a
palacsintát még 2-3 percig. 1 nagy helyett akár 3 kicsi palacsintát is készíthetünk.
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Burgonya palacsinta

Bolognai tortillányó (2 adag!!!)
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Cukkinis pufóka

• 50g burgonya, hámozva, reszelve
• 30g cukkini, reszelve
• 1 tojás
• 30g hagyma
• 1 ek kapor összevágva
• 1 ek tönkölyliszt / zabliszt (választható)

Reszeljük le a burgonyát és a cukkinit finom lyukú reszelőn. Rakjuk őket egy tálba és adjuk hozzá a
tojást, a fél hagymát, a kaprot, a lisztet, valamint a sót és a borsot. Keverjük össze alaposan.
Melegítsünk fel egy tapadásmentes serpenyőt, és a masszából apró palacsintákat formázva süssük ki
őket. Aprítsuk fel a retket és a hagyma másik felét, keverjük hozzá a kaprot, cottage cheese-t és a
joghurtot. Fűszerezzük sóval és borssal. A palacsintákat tálaljuk melegen, tetejére halmozva a cottage
cheese keveréket.

• 25g cottage cheese
• 1 ek natúr joghurt
• 1 retek
• 1/2 ek kapor
• 1/2 hagyma

• 1 tojás
• 30g zabpehely
• 30g reszelt cukkini
• 15g hagyma
• 15g konzerv vagy főtt csicseriborsó
• 1 ek tejföl / natúr joghurt (választható)
• 1 gerezd fokhagyma

Minden hozzávalót keverjünk össze. Tegyük sütőpapírra, kb. 30 perc alatt készre sül. Fokhagymás
tejföllel vagy fokhagymás joghurttal mártogathatjuk. Az aprított fokhagymát keverjük a tejfölbe vagy
joghurtba sóval, borssal (esetleg pár csepp citromlével).

• 2 teljes kiőrlésű tortilla lap
• 30g reszelt mozzarella
• 50g darált pulykahús
• 30g hagyma
• 50g paradicsom

• 50g paradicsom konzerv
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 só, bors, bazsalikom, piros paprika

A hagymát forró serpenyőben megpirítjuk, megszórjuk piros paprikával. Rádobjuk a húst, fűszerezzük.
Amikor már színe van, hozzáöntjük a felaprított paradicsomot, a paradicsom konzervet és 1-1,5dl vizet.
Az egészet összeforraljuk. Az egyik torilla lapot ráhelyezzük egy forró serpenyőre, megszórjuk a reszelt
sajttal és eloszlatjuk rajta az elkészített bolognai ragut. Erre a rétegre is kerül sajt. A másik tortilla lappal
befedjük. Mindkét oldalát készre sütjük. Ha kész, ezt vágjuk félbe, mert 2 adagnak számít.
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Tojás tekercs

Mogyoróvajas kekesz
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Túrófánk

Bögrés csokis sütike

• 2 tojás
• 15g reszelt mozzarella
• 1 marék spenót
• 15g zöldségkeverék
• só, bors

Serpenyőben készre pirítjuk a párolt zöldségkeveréket grill / mexikói / olasz / toszkán, stb) és a
spenótot. A tojásból fedő alatt lassú tűzön készítünk egy omlettet (azaz nem keverjük rántottának).
Tányérra csúsztatjuk, megszórjuk reszelt sajttal és ráhalmozzuk a párolt zöldséget. Feltekerjük, majd
visszatesszük a serpenyőbe és a tetejére is rásütjük a sajtot, amit rászórunk.

• 30g zabpehely
• 80g zsírszegény túró
• 2 tojás fehérje
• 1 kávés kanál szódabikarbóna
• 30g málna / áfonya / meggy (választható)

A tojás fehérjét kemény habbá verjük, majd óvatosan hozzá kanalazzuk a zabpelyhet, a túrót és a
szódabikarbónát. 180 fokon kb. 15-20 perc alatt készre sütjük tepsin.

• 50g banán
• 20g zabpehely
• 2 tk mogyoróvaj
• 2 csipet sütőpor
• 1/2 ek puffasztott quinoa

Minden összetevőt egy tálba helyezünk és összekeverünk. 15 percet állni hagyjuk. Kis korongokat
formázunk a masszából és tepsiben egymás mellé fektetjük őket. Kb 170 fokon 20 percig sütjük.

• 1 ek zabliszt
• 1 kis kanál sütőpor
• 1 ek csokis protein por
• 1 ek cukrozatlan kakaópor
• 1 tojás

• 2 ek kókusztej / tej (választható)
• 1/2 ek kókuszzsír
• édesítő (eritrit, ezerédes, stb.)

Minden összetevőt egy tálba helyezünk és összekeverünk. A kapott masszát töltsük bele egy bögrébe,
tegyük kb 3 percre a mikróba.



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Túrós-zabos bögrés gombóc

Túrógombóc
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Gofri

Banacoco (2 adag!!!)

• 40g zsírszegény túró
• 20g zabpehely liszt
• 1 tojás
• édesítőszer (eritrit, ezerédes, stb.)
• 15g fehérje por
• 1/2 ek útifűmaghéj
• 45g barack / erdei gyümölcs

A túrót, zablisztet, a tojást, az eritritet és a fehérje por felét botmixerrel vagy aprító gép segítségével
összedolgozzuk. A gyümölcsöt picit megmelegítjük, hozzáadjuk az utifűmaghéjat és édesítjük. Az
elkészült túrós máz 2/3-ad részét kis tálba kanalazzuk és mélyedést készítünk a közepébe. Ide kerül a
gyümölcs. A maradék túrót a tetejére kanalazzuk. 3 percre mikróba tesszük és készre sütjük.

• 20g zabpehely
• 10g vaníliás protein por
• 1 ek túró / 1dl növényi tej (választható)
• 1 tojás
• 50g málna / áfonya / meggy (választható)
• 1 sütőpor

A túrót, a tojást, a zabpelyhet, a sütőort és a protein port egy tálban elkeverjük. Kókuszzsírral kikent gofri
sütőben kisütjük. A tetejére gyümölcsöt teszünk.

• 120g zsírszegény túró
• 5g vaníliás protein por
• eritrit
• 2 tk utifűmaghéj
• citrom héja
• 2 ek tejföl

A túrót, a protein port, az utifűmaghéjat összedolgozzuk, gombócokat formálunk belőlük. Egy lábasban
vizet forralunk. A forrásban lévő vízbe bele dobáljuk a gombócokat. Amint felúsznak a tetejére, készen
vannak. A tejfölbe citrom héját és édesítőt keverünk. Nyakon öntjük vele a gombócokat.

• 1 banán
• 20g kókuszos / csokoládés protein por
• 2 ek chia mag
• 3 ek apróbb szemű zabpehely
• 1 ek cukrozatlan kakaópor
• kókuszreszelék a borításhoz

Az összes hozzávalót keverjük össze egy tálban, miután a banánt pépesítettük. Formázzunk golyókat,
végül hempergessük meg kókuszreszelékben.
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Coco golyó (2 adag!!!)

Otthoni somlói (2 adag!!!)
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Almás kekszes (2 adag!!!)

Répatorta muffin (2 adag!!!)

• 250g zsírszegény túró
• 50g zabkorpa
• annyi kókuszreszelék, ami fed
• édesítőszer (eritrit, ezerédes, stb.)
• vanília aroma

A túrót összenyomjuk villával, hozzákeverjük a zabkorpát, az édesítőszert, a vanília aromát és a
kókuszreszeléket. Összegyúrjuk, majd 15 percig pihentetjük. Ez idő alatt a zabkorpa megduzzad. A
masszából golyókat formázunk és azokat is kókuszreszelékbe forgatjuk.

• 2 db alma
• 1 bögre zabpehely
• szódabikarbóna
• 5-6 szem aszalt szilva
• csipet fahéj

A almát lereszeljük, hozzákeverjük a többi hozzávalót. Az aszalt szilvát nagyon apróra vágjuk vagy
aprító gépben pépesítjük és így adjuk hozzá az almás masszához. Korongokat formázunk és 180 fokon
sütőben barnára sütjük.

• 350ml tej / növényi tej (választható)
• 1/4 csomag vaníliás puding por
• 1/4 csomag csokoládés puding por
• 50g cukormentes babapiskóta
• eritrit
• 5 szem dió

A pudingokat 125ml tejjel és negyed zacskónyi puding porral elkészítjük a tejben szokásos módon. Egy
tálban a maradék tejet és rum aromát elkeverjük. A babapiskótát belemártjuk ebbe a rumos tejbe, majd
egy tálba sorakoztatjuk őket. Felváltva teszünk rá a két fajta pudingból, aztán ismét babapiskótát
teszünk a tetejére. A diót késsel összedaraboljuk és rászórjuk a sütemény tetejére. Gyümivel díszütjük.

• 50g zabliszt
• 150g répa
• 10g chia mag
• 1/2 tk sütőpor
• 2 tojás
• 1/2 tk szódabikarbóna

A tojásokat kettéválasztjuk: a fehérjét csipet sóval kemény habbá verjük, a sárgáját az édesítővel
fehéredésig habosra verjük. Lereszeljük nagy lyukú reszelőn a répát, hozzáadjuk a többi összetevőt.
Óvatosan összeforgatjuk a fehérje habbal. Muffin formákba öntjük. A diót késsel összetörjük és a
tetejére szórjuk. Előmelegített sütőben 180 fokon 30 percig sütjük.

• 2 ek cukrozatlan kakaópor
• 5ml rum aroma
• 4-5 szem eper / málna / áfonya / meggy

(választható)

• 1 tk fahéj
• 1 tk szerecsendió
• édesítő
• 3-4 szem dió
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Tiramisu labdák (2 adag!!!)

Keksztekercs (2 adag!!!)
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Eperhab

Vaníliás túró torta (2 adag!!!)

• 50g cukormentes keksz (pld gúllon)
• 50g mascarpone
• 150ml kávé
• édesítőszer (eritrit, ezerédes, stb.)
• 1-2 ek cukrozatlan kakaópor (hempergetéshez)

Ledaráljuk a kekszet. Összekeverjük a kávéval, a mascarponéval és az édesítővel. Picit hűtőben
pihentetjük és kis labdákat formázunk belőle. Meghempergetjük a kakaóporban és kész.

• 2 tojás fehérjéje
• 150g eper
• édesítő (eritrit, ezerédes)
• 2 cukormentes keksz

A tojásfehérjét kemény habbá verjük. Apránként adagolva hozzáadjuk az apróbbra vágott epret.
Cukormentes kekszet morzsolunk. Rétegenként helyezzük pohárba a morzsolt kekszet és a habot. A
végén vékony szeletre vágott eperrel díszítjük.

• 50g cukormentes háztartási keksz
• 10g vaj / kókusz zsír
• ízlés szerint eritrit
• 1,5dl növényi tej / tej
• 30g cukrozatlan kakaópor
• rum aroma (elhagyható)

A kekszet késsel összetörjük apróbb darabokra. Egy edényben melegíteni kezdjük a tejet, hozzá
tesszük a kakaóport és az édesítőszert. Folyamatos kevergetés mellett, közepes lángon összeforraljuk.
Langyosra hűtjük, ekkor hozzátesszük a vajat, végül a kekszet. Teszünk bele pici rum aromán,
mazsolát. A masszát fokpack segítségével rúd formára tekerjük, hagyjuk hűtőben megdermedni.

• 150g natúr krémtúró
• 50g natúr joghurt
• 1/2 csomag vaníliás puding por
• 1 adag vaníliás protein por
• 1 tojás
• 60g erdei gyümölcs

A krémtúrót, a joghurtot, a vaníliás puding port, a vanilás protein port és a tojást botmixerrel vagy
turmixgépben krém állagúra keverjük. Szilikonos torta formába öntjük vagy szilikonos muffin formákba
adagoljuk. Kb 28-30 perc alatt 180 fokon készre sütjük. Az erdei gyümölcsöt fahéjjal és pici cukorral
karamellizáljuk. Ha a torta kész, kihűlt, pihent hűtőben is, akkor a a végén rákanalazzuk a gyümölcsöt.

• 6-8 szem mazsola

• 1 tk fahéj
• 2-3g barna cukor
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Hamis brownie (2 adag!!!)

Almatorta (2 adag!!!)
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Meggyes piskóta (2 adag!!!)

Camambert titok

• 30g cukormentes csoki
• 25g cukrozatlan kakaópor
• 2 tojás
• 50g édesítőszer (eritrit, ezerédes, stb.)
• 10g darált dió
• 10g kókuszzsír

A kókuszzsírt megolvasztjuk a csokival és hozzákeverjük a kakaóport. A tojásokat eritrittel habosítjuk. A
két masszát összevegyítjük és a a diót is hozzáadjuk. Szilikonos tortaformába öntjük, 30-35 percig 170
fokon sütjük.

• 30g zabliszt
• 30g zabpehely
• 50-70g eritrit
• 1dl növényi tej / tej
• 1 tojás
• 2 tk sütőpor

Összekeverjük egy tálban a tejet, a tojást, a kókuszzsírt. Hozzáadjuk a lisztet, zabot, sütőport. Öntsük
az egészet szilikonos tortaformába és szórjuk meg a meggyel. A meggy egy része le fog süllyedni. 180
fokon 45 perc alatt készül el.

• 2 nagyobb alma
• 50g zabpehelyliszt
• 4 ek növényi tej / tej (választható)
• 1 ek citromlé
• 1 csipet fahéj
• eritrit ízlés szerint

Az egyik almát lereszeljük. Ebbe keverjük a lisztet, a tejet, a citromlét, a fehéjet és az édesítőt is.
Kókuszzsírral kikent szilikonos formába öntjük a tésztát és elegyengetjük. A másik almát leheletnyi
vékony szeletre vágjuk, ezekkel kirakjuk a torta tetejét. 200 fokon 30 perc alatt készre sütjük.

• 30g camambert sajt / 20g feta sajt / 20g mozzarella
• 2 szelet sonka apró kockákra vágva
• 1/4 db teljes kiőrlésű vagy light leveles tészta
• 1/2 db kaliforniai paprika / vörös hagyma / paradicsom / 1/4 póréhagyma

(választható)
• 1 tojás

A leveles tészta közepébe ágyazunk egy sajt darabt, az apróra vágott paprikát, az apróra vágott sonka
kockákat, majd becsomagoljuk batyunak. A tetejét lekenjük tojással. 200 fokon barnára sütjük.

• 10g kókuszzsír
• 50 bögre mirelit meggy
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Spenótos pogácsa (2 adag!!!)

Mogyorós latte + gúllon keksz
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Grill sajt zöldségekkel

Görög saláta

• 50g teljes kiőrlésű liszt / zabliszt (választható)
• 15g vaj / kókuszzsír
• 50g natúr krémtúró
• 50g cottage cheese
• só, bors
• 1 tk sütőpor
• 20g kókuszzsír

Mindent összekeverünk egy tálban és 2cm vastagra nyújtjuk. Kivágjuk pogácsa formázóval több darabba.
Bevagdossuk a tetejét, megkenjük tojással és megszórjuk apróra vágott spenóttal, illetve sajttal. 190
fokos sütőben 35 perc alatt sül meg.

• 1db szarvasi mozzarella grill sajt
• 25g hagyma
• 25g répa
• 25g paprika
• 100g natúr joghurt
• só, bors, kapor

A sajtot és a zöldségeket tepsiben vagy grill serpenyőben meggrillezzük. A natúr joghurtból, citrom
levéből, fűszerekből és a zúzott fokhagymából mártogatóst készítünk. A zöldségeket sóval, borssal,
zöldfűszerekkel fűszerezzük!

• ízlés szerinti lefőzött kávé
• 20g mogyorós protein por (természetesen ez egyéni ízlés szerint bármilyen
ízre cserélhető

• 2dl habosított kókusztej / mandula tej / tej
• 2 karika light tejszínhab spray a tetejére
• őrölt fahéj díszítésnek

A kávét kapszula vagy darált kávé segítségével elkészítjük. Pohárba öntjük. A tejet, amennyire tudjuk
habosítjuk. Az egész ital forró legyen. Így tud benne feloldódni tökéletesen kavargatás mellett a protein
port, amit ezután teszünk bele. Később lehűthetjük akár jeges latténak is. Együnk mellé kekszet.

A zöldségeket és sajtot kockára vágjuk és tálba helyezzük. Öntet: oliva olaj, pici citromlé, bazsalikom,
oregánó vagy bármilyen tetszés szerinti zöld fűszer. A kenyeret pirítjuk és a saláta mellé fogyasztjuk el.

• 1/2 citrom leve
• 1 gerezd fokhagyma
• zöldségek grillezéséhez kókuszzsír vagy

olaj spray

• 50g spenót
• 20g reszelt sajt

• 2db gúllon keksz vagy cukormentes kekszj

• 30g kígyóuborka
• 30g hagyma
• 30g paradicsom vagy 2 koktélparadicsom
• 30g feta sajt / kecske sajt / növényi sajt
• 3-4 szem oliva bogyó (elhagyható)
• só, bors, kapor

• 1/2 ek olivaolaj
• 40g tek.kenyér vagy gluténmentes kenyér pirítósnak
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Gyümölcs saláta 1.

Gyümölcs saláta 2. (réteges joghurtos)

• 50g szőlő
• 50g körte
• 50g alma
• 5 szem olajos mag
(ha egy gyümölcsből szeretnénk, 150g lehet - pld. 150g körte)

A gyümölcsöket tetszőleges nagyságúra szeleteljük. Mellé fogyasszunk el olajos magvakat.

• 25g áfonya
• 25g málna
• 25g meggy
• 25g eper
• 180g natúr / görög joghurt
• pici édesítő és fahéj
(ha egy gyümölcsből szeretnénk, 100g lehet - pld. 100g málna)

A natúr vagy görög joghurtot keverjük el pici édesítővel és fahéjjal (ez elhagyható), maximum 2-3g
mézet is használhatunk. A gyümölcsöket óvatosan keverjük bele a joghurtba és fogyasszthatjuk is.

Gyümölcs saláta 3. (mogyoróvajas)

• 50g alma
• 15g mogyoróvaj
• 30g mascarpone
• ízlés szerint plusz édesítő

Az almát reszeljük le, picit pároljuk meg serpenyőben. Várjuk meg, míg lehül. Keverjük el
mascarponéval és mogyoróvajjal. Az alma párolásával a benne lévő cukor beédesíti a desszertet, de ha
nem elég édes, édesítőszert vagy 3-4g mézet használhatunk.

Gyümölcs saláta 4. (zselatinos)

• 180g túró / 200g kókuszjoghurt / 200g görög joghurt (választható)
• 180g málna / 90g áfonya (választható)
• 1 pici csomag zselatin fix
• édesítőszer

A zselatin készítsük el a csomagolásán található módon. Amikor már majdnem megdermedt, keverjük el
a túróval és a folyékony édesítőszerrel. Rétegezzük rá a gyümölcsöt Tegyük hűtőbe megdermedni.
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