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A "Lopott percek 2.0. étrend" e-book szerzői jogi műnek minősül. A könyv
használatával elfogadod az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Tilos az ebook-
ban lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való

felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásos
hozzájárulása nélkül. Az ebook-ból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás

esetén is csak az adott weboldalra és e-book-ra való hivatkozással lehet. A Szerző
fenntartja minden jogát szellemi tulajdonának valamennyi elemére.

Az e-book-ban található tartalmak a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú
törvény (továbbiakban: Szjt.) alapján szerzői jogi védelem alá esnek, mely

törvényben foglalt szabályok megsértése esetén a felhasználót az Szjt.
94. §-94/D. §-ai szerint polgári jogi felelősség terheli.

Amennyiben bármely személyes adatodat eljuttatod, azzal hozzájárulásodat adod
ahhoz, hogy azt a könyv szerzője - az ügylet jellege által meghatározott célból és
ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A könyv Tulajdonosa igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az
információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából
eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállalja a felelősséget. A Tulajdonos a
könyv információinak használatából eredő károkért mindennemű felelősségét
kizárja. Minden egyéb kérdésben az Általános Szerződési Feltételek tartalma és
hivatkozásai az irányadók.

Megjegyzés: Az e-bookban található információk tájékoztató jellegűek és nem
helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatot, diagnózist. Az ennek elmaradásából
származó egészségkárosodásért a szerző nem vállal felelősséget. Tartósan
fennálló vagy akut tünetek esetében is kérem, keresse fel kezelőorvosát!

Szerzői jogok



Egyéni kalória igény kiszámítása

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!

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?

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!



Csere-bere & folyadék kérdése

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



Pácolás ízletesen

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.
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Céklás-kakaós zabsüti 3
Cukkinis - sajtos muffin 3
Csicseri palacsintányos zöldséges túrókrémmel 7
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Paprika omlett 6
Pirítós sült / grillezett feltét variációkkal 4
Pirítósok krémekkel 5
Qurrito 7
Resztelt májas omlett 10
Sütőtökös chiapohár 9
Sütőtökös gofri 2
Sütőtökös palacsinta 2

Szendvicsek sajtkrém / juhtúró alappal 4
Szendvicsek vaj / májkrém / vajkrém alappal 4
Töltött, sült gomba 6
Virslis, cheddar sajtos, zöldséges omlett 6
Zabos omlett 8
Zöldbabos shakshuka 2



REGGELIK 1

Sonkás - sajtos gofri - 6 adag (1 adag = 1 reggeli)

Mákos-almás zabtorta - 1 adag

Sós túrós pite - 6 adag (1 adag = 1 reggeli, pld hétvégén a családnak)

50 g zabpehely
90 g alma
1 db tojás
10 g útifűmaghéj
15 g protein por / kollagén peptid
20 g mák

• pirított gomba

A rizst bő, sós vízben megfőzzük, majd leszűrjük és hagyjuk kihűlni. A koktélparadicsomot felszeleteljük,
összeforgatjuk a vörösborecettel, és hagyjuk állni 15 percet. A rizses részhez a sajtokat lereszeljük,
összekeverjük a tojással, a felaprított petrezselyemmel, a hagymával és a fokhagymával, sózzuk,
borsozzuk, majd mehet bele a rizs is. Ezután enyhén kiolajozott tepsibe nyomkodjuk, és 180 fokra
előmelegített sütőben 10 percig elősütjük. Közben egy aprítógépbe dobjuk a többi hozzávalót (kivéve a
paradicsomot), és krémesítjük. Rárakjuk a krémet az elősütött tésztára, rápakoljuk a bepácolt
paradicsomot, és visszatoljuk a sütőbe 30 percre.

A csirkemellsonkát egy aprítógépben finomra aprítjuk, a sajtot lereszeljük, a kakukkfüvet apróra vágjuk. A
száraz alapanyagokat összekeverjük. A tojást felverjük, hozzáöntjük a tejet, majd az olvasztott vajat, és
mindezt hozzákeverjük a száraz alapanyagokhoz, alaposan kikeverjük, majd ha kész, a reszelt sajttal,
kakukkfűvel és a sonkával is elkeverjük. A masszát egy gofrisütőben pár perc alatt aranybarnára
sütjük. Egy lapos, szélesebb lábasba annyi vizet öntünk, hogy a lábas falán kb. 8 cm-ig érjen.
Hozzáöntjük az ecetet, majd forráspontig melegítjük, és visszább vesszük a hőfokot, hogy ne forrjon, de
még csak ne is gyöngyözzön a víz, viszont tűzforró legyen. A tojásokat megtörjük, majd mindegyiket
külön-külön egy-egy kisebb pohárba tesszük. A vizet körkörösen megkavarva – vigyázva arra, hogy ne
forogjon túl gyorsan, de lassan se –, óvatosan beleengedjük a tojásokat, majd kb. 3-4 perc alatt
megfőzzük. Folyamatosan ellenőrizzük az ujjunkkal nyomkodva, hogy a sárgája még folyós maradjon, de
a fehérje főtt legyen. A gofrit a tojással fogyasztjuk.

Az összetevőket turmixoljuk egybe, de néhány kockára szeletelt almát hagyjunk egészben is a torta
tésztájába keverve és a tetejére is (ha szeretnénk). Szilikonos formában vagy hőálló edényben tegyük a
sütőbe, süssük készre. Ha a tészta túl sűrű, 1dl tejet, növényi tejet tehetünk bele, de nem többet!

250 g rizs
150 g trappista sajt
80 parmezán
1 db tojás
1 csokor friss petrezselyem
1 fej hagyma
1 csokor friss petrezselyem

1 gerezd fokhagyma
só, bors
500 g túró
2 db tojás
100 ml tej
csipet szerecsendió1
gerezd fokhagyma

1 csokor friss bazsalikom
200 g koktélparadicsom
2 ek vörösborecet

100 g csirkemellsonka
100 g cheddar sajt
1 kis csokor kakukkfű
250 g zabliszt
1 tk sütőpor
1 tk só

3 db tojás
400 ml tej
115 g vaj

Ahány darabot sütsz ebből ízlés szerint, 6 adagra
oszd a végeredményt és 1 adag az 1 reggeli adagod.



REGGELIK 2

Sütőtökös palacsinta - 4 adag (1 adag = 1 adag reggeli)

Zöldbabos shakshuka - 1 adag

• pirított gomba

Sütőtökös gofri - 4 adag (1 adag = 1 adag reggeli)

Vegyünk egy olyan serpenyőt, amit sütőbe is tudunk tenni. 1/2 evőkanál olívaolajon, magas
hőmérsékleten lepirítjuk a zöldbabot, majd kiszedjük. Öntünk még 1/2 evőkanál olajat a serpenyőbe, és
a kis kockákra vágott paprikát is 2-3 perc alatt megpirítjuk és üvegesre pároljuk rajta az apróra vágott
hagymát és fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a fűszerekkel, rádobjuk a kis kockákra vágott
paradicsomot, és ha kicsit kiengedte a levét, felöntjük kb. 200 ml vízzel, és visszarakjuk a paprikát.
Addig rotyogtatjuk, amíg meg nem puhul a zöldség, és közben folyamatosan pótoljuk a vizet, nekem ezt
háromszor kellett megismételnem. A legvégén belerakjuk a zöldbabot és a felaprított koriander felét,
elkeverjük, majd 3 tojást ütünk bele. 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és 10 perc alatt megsütjük.
A koriander másik felével megszórva tálaljuk.

1 ek. olívaolaj
50 g zöldbab
100 g kápia paprika
1 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
só, bors

2 tk őrölt római kömény
1/2 tk őrölt koriander
1 tk füstölt paprika
200g friss paradicsom
víz
1 csokor friss koriander

3 db tojás

500 g friss sütőtök vagy 270 g püré
3 db tojás
1 nagy csipet só
1 ek nádcukor (eritrit, ezer édes)
1 tk őrölt fahéj
1 nagy csipet őrölt gyömbér
1 nagy csipet őrölt szerecsendió

1 tk vaníliaaroma
50 g olvasztott vaj
200 ml tej / növényi tej
200 g zabliszt
1 csomag 12 g sütőpor
3 g olíva olaj sütéshez

Ha friss sütőtökkel dolgozunk, kis darabokra vágjuk, tepsire tesszük, és 200 fokra előmelegített sütőben
addig sütjük, amíg meg nem puhul. Ezután vagy egy villával áttörjük, vagy aprítógépbe tesszük, és
lepürésítjük. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük egy csipet sóval, a sárgáját pedig
összekeverjük a pürével, a cukorral, a fűszerekkel, a vaníliával, az olvasztott vajjal és a tejjel, végül
mehet bele a liszt és a sütőpor. Csomómentesre keverjük a tésztát, majd egy spatulával beleforgatjuk a
fehérjehabot, és enyhén olajozott serpenyőben, közepes hőmérsékleten, 2-3 evőkanálnyi adagokban
megsütjük a palacsintákat.

300 g sütőtök
150 g liszt
40 g nádcukor / édesítő
1/4 csomag sütőpor
50 g vaj
0.5 tk fahéj
0.5 tk szegfűszeg

2 db tojás
250 ml tej

Egy tálban összekeverjük a lisztet, a cukrot, a sütőport, az olvasztott vajat, a fahéjat, a szegfűszeget és a
tojássárgáját, és fokozatosan elkezdjük hozzáadni a tejet. Egy robotgép segítségével csomómentesre
keverjük. A sütőtököt egy villa vagy botmixer segítségével pépesítjük, és ezt is a masszához adjuk. A
tojásfehérjét kemény habbá verjük, és óvatos mozdulatokkal belekeverjük a tésztánkba. Felforrósított
gofrisütőben kisütjük a gofrikat.



REGGELIK 3

Cukkinis - sajtos muffin - 1 adag

Céklás-kakaós zabsüti - 1 adag

Füstölt lazacos, tojásos pufi falatok - 1 adag
50 g füstölt lazac / füstölt hal / sonka
150 g tetszőleges zöld zöldség
2 db tojás (főtt tojás, tükör tojás is lehet)
3 db puffasztott rizs (barna / fehér)
5 g vaj vagy vegán kence

150 g cukkini
10 g bacon/szalonna
10 g zabliszt
1 db tojás
20 g füstölt mozzarella
só, bors, tetszőleges fűszerek

40 g cékla
45 g zabliszt
10 g kakaópor
15 g csokis protein por / kollagén peptid
50 g natúr joghurt
1 db tojás

• pirított gomba

Céklás brownie - 1 adag

50 g zabpehely
45 g cukkini
20 g mogyoró / mandula / dió
1 db tojás
30 g eritrit
5 g kakaó por

A pufi rizseket megpakoljuk a feltétekkel. Fogyasszuk mellé a választott zöldséget.

A cukkinit lereszeljük. A bacont/szalonnát felaprítjuk, és száraz serpenyőben világos színűre pirítjuk és
egy tányérra szedjük. A tojást, az olajat és habosra keverjük. A lisztet, a sütőport, a szódabikarbónát, egy
kevés sót és borsot összekeverjük. A reszelt füstölt sajt felével, a cukkinivel és a baconnel együtt
hozzáadjuk az olajos keverékhez. A masszát muffin forma papírkapszlikkal bélelt mélyedéseibe töltjük. A
maradék reszelt sajttal megszórjuk, majd 180 fokra előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt készre sütjük.

1/2 dl olaj
pici szódabikarbóna
sütőpor

A céklát lereszeljük és meghintjük sóval. A tojásokat habosra keverjük, belekeverjük a joghurtot, a
zablisztet, kakaó port, az étcsokit és a csokis protein port. A céklát 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 céklát, 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.



REGGELIK 4

Szendvicsek sajtkrém / juhtúró alappal - 1 adag

Pirítós sült / grillezett feltét variációkkal - 1 adag

Szendvicsek vaj / májkrém / vajkrém alappal - 1 adag

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

Feltétek variációi:
1.
• 30 g füstölt hal
• 30 g trappista

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

Alap minden variációhoz:
• 70 g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér / rozskenyér tetszés szerint választva
• 30 g sajtkrém / juhtúró (bármelyik márka)

Feltétek variációi 1:
• 30 g aszalt paradicsom
• 50 g pirított gomba

Feltétek variációi:
2.
• 2 db tükörtojás

Feltétek variációi:
3.
• 40 g mozzarella
• 30 g téli szalámi

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

Feltétek variációi:
4.
• 40 g mozzarella
• 6 g bacon/szalonna

Feltétek variációi:
5.
• 15 g bacon
• 1 db csemegeubi
• 15 g trappista

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

Feltétek variációi 2:
• 50 g avokádó / tonhal
• 50 g koktélparadicsom

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

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

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

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

Feltétek variációi:
2.
• 1 db főtt tojás
• 30 g téli szalámi

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

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

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

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

Szendvicsünk alap kenyerét tetszés szerint válasszuk ki, tegyünk rá krém sajtot vagy juhtúrót, 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 variációi 3 :
• 50 g sült paprika
• 100 g feta sajt



REGGELIK 5

Pirítósok krémekkel - 1 adag

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

Lazackrém:
• 70 g lazac konzerv (füstölt lazac)
• 30 g natúr krémsajt
• pár csepp citromlé
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

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

Piros juhtúró:
• 50 g juhtúró
• pirosarany ízlés szerint
• 30 g hagyma
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Sült paprikakrém:
• 1 db kaliforniai paprika
• 3 g olíva olaj
• 1 kis fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 30 g tejföl
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre, miután sütőben
megsütöttük a paprikát.

Uborkás fetakrém:
• 50 g reszelt uborka
• 30 g feta sajt
• só, bors
• 30 g krémsajt
• 30 g joghurt
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Uborkás, füstölt sajtos krém:
• 150 g reszelt uborka
• 30 g reszelt füstölt sajt
• 30 g krémsajt
• só, bors
• 1 gerezd fokhagyma
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Fokhagymás fetakrém:
• 3 gerezd fokhagyma
• 50 g krémsajt
• só, bors
• 50 g feta sajt
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Avokádós tonhalkrém:
• 1/4 db avokádó
• 1/2 db tonhal konzerv
• 1/2 db citrom
• 30 g hagyma
• 20 g tejföl
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre.

Mascarponés sajtos krém:
• 15 g mascarpone
• 30 g krémsajt
• 1 kis fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 30 g parmezán
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Citromos spenótkrém:
• 150 g spenót
• 1 kis fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 30 g tejföl
• 1/2 citrom leve
• só, bors
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre turmix gépben.

Uborkás kecskesajtkrém:
• 50 g kecskesajt
• 20 g tejföl
• 1 gerezd fokhagyma
• 5 g mustár
• só, bors
• 50 g reszelt uborka
• Keverjük a hozzávalókat krémesre.

Zöldségkrém:
• 100 g vegyes kerti zöldség
• 1 gerezd fokhagyma
• pici mustár
• 30 g tejföl
• só, bors
• A zöldségeket 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

Medvehagymás krém:
• 100 g medvehagyma
• 1 kis fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 30 g tejföl
• 1/2 citrom leve
• só, bors, pici olíva olaj
• Keverjük a hozzávalókat
krémesre turmix gépben.



REGGELIK 6

1 ek olívaolaj (12g)
50 g burgonya, hámozva, feldarabolva
60 g hagyma, feldarabolva
100 g paprika
3 db tojás

Paprika omlett - 1 adag

Egy tapadásmentes serpenyőben hevítsünk kevés olajat és pirítsuk a hagymát és a krumplit kb. 4 percig
közepes hőfokon. Ezután adjuk hozzá a paprikát 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 db tojás
1 db tojás fehérje
2 ek mandulatej
1 tk kókuszolaj
15 g hagyma,
feldarabolva
50 g pulykamell

Töltött, sült gomba - 1 adag

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 gombák kalapját vágjuk le, töltsük bele a rántottás pulykás keveréket. Helyezzük a
gombákat 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
40 g spenót, feldarabolva
100 g barna csiperke
40 g sajt (lehet normál, vagy növényi is)
petrezselyem, feldarabolva a tálaláshoz

75 g spárga vagy hasonló zöld zöldség
1 tk kókuszolaj
2 tojás
30 ml tej, (növényi, vagy sima)
1 db virsli felkarikázva

Virslis, cheddar sajtos, zöldséges omlett - 1 adag

20 g cheddar sajt feldarabolva
2-3 db koktélparadicsom, félbevágva
kapor

Egy tálban habverővel a tojásokat tejjel, sóval és borssal verjük fel. Adjuk hozzá a kockára vágott sajtot,
felkarikázott virslit 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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Csicseri palacsintányos zöldséges túrókrémmel - 1 adag

Qurrito - 1 adag

Almafánk - 1 adag

50 g csicseriborsóliszt
só, bors
1 ek olívaolaj
150 ml zabtej
1/2 csapott ek lenmagliszt
1 evőkanál víz

100 g cottage cheese
1/2 db kápia paprika
petrezselyem

Egy kis pohárban keverjünk lenmaglisztet és vizet 2:1 arányban. Egy másik, kicsit nagyobb tálban
habverővel keverjük össze a lemnaglisztes, kocsonyás keveréket a tészta többi hozzávalójával. A
szárazakkal és az olajjal kezdjük, majd adjuk hozzájuk annyi zabtejet (rizstej is jó), hogy egy sűrű
palacsintatésztát kapjunk. Egy palacsintasütőben kis adagokban süssünk amerikai palacsinta-szerű
korongokat a tésztából.. A cottage cheese-t kanalazzuk egy tálkába, szórjuk hozzá a kis kockákra vágott
kápiát, az aprított petrezselymet és snidlinget, majd fűszerezzük ízlés szerint sóval és borssal. Egy
átfogó keverés után toljuk félre, hogy az ízek picit összeérjenek. A palacsintákat töltsük meg a tavaszi
túrókrémmel és tálaljuk.

100 g csirkemell filé
1 db teljes kiőrlésű tortilla lap
30 g cheddar sajt
1 ek mustár / ketchup / cukormentes BBQ öntet
só, bors ízlés szerint
1 ek olaj

Olajon megsütjük a sózott, borsozott csirkemellet. Előveszünk egy nagyobb serpenyőt, amiben a tortilla
lapok kényelmesen elférnek. Mikor kisült a csirkemell, előmelegített serpenyőbe rakunk egy tortillát,
átmelegítjük (1-2 perc), majd mikor átfordítjuk a másik oldalára. A lap egyik felére azonnal rátesszük a
cheddar sajtot (2-3 lap), a sajtra a csirkemellet, a csirkemellre a barbecue szószt ízlés szerint. Ráborítjuk
az egészre a tortilla másik felét.

1 db tojás
20 g nádcukor
40 g tönkölybúza liszt / zabliszt
1 csipet só, kis fahéj
1/2 dl tej
100 g alma
1/2 ek vaj (sütéshez)

Tojást a cukorral habosítjuk, majd hozzáadjuk a lisztet, sót és a tejet. Ezeket habverővel átdolgozzuk. Az
almákat meghámozzuk, majd apró kockákra vágjuk, és a masszához keverjük. Egy serpenyőben vajat
kezdünk el melegíteni, és ebbe kanalazunk kis halmokat. Ha már aljuk barnul, megfordítjuk, és azt is
aranybarnára sütjük. Még melegen megszórjuk fahéjjal.
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Zabos omlett - 2 adag

Mogyorós banánpite - 8 adag (1 adag = 1 étkezés)

2 db tojás
40 g zabpehely
1 ek tökmag
1 ek napraforgómag
petrezselyem ízlés szerint
fehér bors ízlés szerint
20 g sajt

1/2 db vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 ek vaj / olaj
100 g zöldség

A felvert tojásban áztassuk pár percet a zabpelyhet. Fűszerezzük, tegyük hozzá a magvakat, a reszelt
sajtot. Kevés zsíradékben, egy-egy evőkanálnyi adagot süssünk aranybarnára. Fogyasszunk mellé
friss zöldségeket.

1 csomag leveles tészta (300 g)
4 közepes db banán
75 g vaj (körülbelül)
75 g nádcukor / eritrit / édesítő ízlés szerint
2 ek kókuszreszelék
50 ek földimogyoró / mandula / dió
só ízlés szerint

Kinyújtjuk a leveles tésztát a kívánt méretűre (tepsihez igazítva - szilikon vagy hagyományos torta tepsi).
Száraz serpenyőben illatozásig pirítjuk a földimogyorót, magvakat. Egy kevés vajon a megadott
mennyiségből elvéve karamellizáljuk meg a hosszában félbevágott banánokat. Készítsünk karamellt a
nádcukorból, majd adjuk hozzá a kb. 50 grammnyi vajat, csipet sót és kókuszreszeléket. Helyezzük
ízlésesen az átsült banánokat a tésztára, öntsük rá a karamellt, szórjuk meg a mogyoróval, és mehet a
sütőbe pirulásig.

Kókuszos rizskoch - 1 adag
1,5 dl tej
1 db tojás
75 g rizs
10 g kókuszreszelék
2 ek kókuszreszelék
10 g vaniliás protein por

A rizst főzzük elő, majd keverjük el kókusztejben a reszelékkel. A tojást verjük fel, a protein porral együtt
adagoljuk hozzá a rizses kókusztejhez. Hőálló edénybe kanalazzuk el a masszát és sütőben süssük
készre.

Almás kölestorta - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

320 g köles
4 db tojás
80 g utifűmaghéj
60 g proteinpor
4 db alma

Minden összetevőt aprítógépben keverjünk el, tészta masszát kell kapnunk. Szilikonos formába vagy
hőálló edénybe tegyük bele, majd süssük készre sütőben.
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Köles puding - 3 adag - 1 adag = 1 étkezés

Sütőtökös chiapohár - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

Kakaós - kekszes puding - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Japán palacsinta - 1 adag

A hozzávalókat egy nagy lábosban elkeverjük és lassú tűzön kb. 20 perc alatt, gyakran kevergetve
“pudingot” főzünk belőle. Tálakba szedjük és mogyoróvajjal, gyümölccsel megszórva tálaljuk.

150 g köles
300 ml kókusztejszín
200 ml víz
4 ek méz
1 csipet só
1 tk vaníliakivonat

A sütőtököt a fűszerekkel egy aprítógépben lepürésítjük. A chiamagot felforraljuk a mandulatejjel, majd
alacsony lángon kb. 15 perc alatt sűrűre főzzük. Belekeverjük a mézet, és elzárjuk. Ezután mehet bele a
sütőtökpüré és a narancshéj is. A mandulát száraz serpenyőben aranybarnára pirítjuk. Kis
üvegpoharakba szedjük a pudingot, és mandulával megszórva tálaljuk.

300 g sült sütőtök
1 tk fahéj
1 csipet őrölt szegfűszeg
1 csipet őrölt gyömbér
1 csipet őrölt szerecsendió
500 ml mandulatej

100 g chiamag
4 ek méz
1/2 db narancs héja
4 ek szeletelt mandula

A puding hozzávalóit egy edénybe rakjuk, csomómentesre keverjük és közepes lángon, kb. 4-5 perc
alatt puding állagúra sűrítjük. A pudingot poharakba rétegezzük a kekszekkel, esetleg megszórjuk a
tetejüket egy kevés kakaóporral, és még langyosan, vagy teljesen kihűlve fogyasztjuk.

50 g nádcukor
25 g vaniliás protein
500 ml tej
20 g kakaópor
35 g zabpehely
2 db gúllon / cukormentes keksz

A tojásfehérjét habbá verjük. A tojások sárgáját kihabosítjuk a nádcukorral, vaníliás cukorral, csipet sóval
és tejjel. A lisztet elkeverjük a sütőporral és 2-3 részletben a tojássárgájás részhez keverjük, miközben
óvatosan beleforgatjuk a felvert fehérjét is. Egy nagyobb pogácsaszaggatót körbeolajozunk és egy
teflonserpenyő közepére ültetjük. kb. 1,5 evőkanálnyi tésztát simítunk a formába és 2-3 percig hagyjuk
sülni, alacsonyabb lángon, majd a formával együtt megfordítjuk (vagy anélkül ha úgy könnyebb) és még
kb. 1 percig sütjük.

2 db tojás
3 tk finomra őrölt nádcukor
1 tk vaníliás cukor
2 tk tej
1 csipet só
30 g zabliszt
3 csipet sütőpor
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Baconös - paprikás kukoricakenyér - 6 adag - 6 adag = 6 étkezés)

Mascarponés, spenótos tojás - 4 adag - 4 adag = 4 étkezés

Mogyoróvajas quinoa puding - 3 adag - 3 adag = 3 étkezés

A tejbe belekeverjük a citromlevet, és hagyjuk állni pár percet. A liszteket, a sót, a sütőport, az apróra
vágott bacont és paprikát egy tálban összekeverjük. Ezután belekeverjük az írót (az lett a citromos
tejből), a vajat és a tojást. A sütőformát kibéleljük egy sütőpapírral, beleöntjük a masszát, és 190 fokra
előmelegített sütőben 40 perc alatt készre sütjük.

300 ml tej
1 db citrom leve
250 g kukoricaliszt
125 g zabliszt
2.5 tk só
2 tk sütőpor

70 g bacon
1 db nagyobb kápia paprika
100 g olvasztott vaj
2 db tojás

Egy serpenyőben felforrósítjuk az olajat, és üvegesre pirítjuk benne az apróra vágott vöröshagymát és
fokhagymát. Rádobjuk a spenótleveleket és 1-2 percig kevergetjük, hogy összeessen. A spenótos
hagymát a serpenyőben összekeverjük a mascarponéval, tejföllel, 1 tojással, valamint kevés sóval és
borssal. 4 kis mélyedést alakítunk ki, ahova beleütjük a többi tojást és 180 fokos sütőben kb. 20 perc
alatt megsütjük.

1 ek olaj
1 fej kisebb vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
100 g spenót
250 g mascarpone
100 g tejföl

1 db tojás belekeverve
4 db tojás külön
só
bors

A quinoát egy lábasban kissé lepirítjuk, majd felöntjük a tejjel és a tejszínnel. Belerakjuk a mogyoróvajat,
a vaníliás cukrot és 1 marék apróra vágott földimogyorót. Kevergetve addig főzzük a quinoát, amíg
megpuhul és szépen magába szívja a mogyoróvajas folyadékot. Üvegekbe vagy poharakba töltjük a
„pudingot”, megszórjuk apróra vágott mogyoróval, és így hagyjuk kihűlni.

100 g quinoa
400 ml tej
100 ml tejszín
3 ek mogyoróvaj
10 g nádcukor
2 marék sós mogyoró

Resztelt májas omlett - 2 adag - 2 adag = 2 étkezés

Egy serpenyőben felolvasztjuk a vajat, belekanalazzuk a resztelt májat, majd közepes lángon hirtelen
megpirítjuk a máj minden oldalát. A tojásokat simára verjük, majd ráöntjük a májra, és néhány perc alatt
egyenletesen készre sütjük az omlettet.

4 db tojás
1 ek vaj vagy olaj
100 - 150 g maradék resztelt máj (élelmiszer útvonalban, ha készítesz)
só
zöld saláta
szerecsendió
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Zöldséges dubarry csirkemell - 1 adag
140 g csirkemell filé
20 g karfiol
10 g brokkoli
10 g sárgarépa
1 ek tejföl
15 g mozzarella sajt
só, bors ízlés szerint

1,5 dl tej
2-3 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
1 tk vaj
1/2 ek zabliszt
1 ek olaj

Tipp: használhatsz 40g bármilyen zöldségkeveréket is.Csirkemellet bepácoljuk 2-3 gerezd passzírozott fokhagymával és megsütjük egy csepp olajon
serpenyőben. Tepsibe tesszük, és a sózott, megpárolt zöldségeket rájuk helyezzük. A vajból, a lisztből,
a tejből elkészítjük a besamelt, feltesszük melegíteni a tejet, másik edényben megolvasztjuk a vajat,
majd folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a lisztet, kicsit hagyjuk pirulni, a meleg tejet ezután
óvatosan ráöntjük a vajas lisztre, és csomómentesre keverjük. Már csak annyi a dolgunk, hogy
megvárjuk, míg elfő a liszt íze, vagyis megfő a liszt, sóval és frissen őrölt színes borssal ízesítjük,
hozzákeverjük a tejfölt, majd meglocsoljuk vele a husikat. Reszelt sajtot teszünk rájuk, és előmelegített
sütőben addig sütjük őket, míg meg nem pirul a sajt. Több adagban rakott ételként is készíthető.

Ratatille dubarry csirkemell - 1 adag
140 g csirkemell filé
20 g paprika
10 g paradicsom
10 g cukkini
1 ek tejföl
15 g mozzarella sajt
só, bors ízlés szerint

1,5 dl tej
2-3 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint

1 tk vaj
1/2 ek zabliszt
1 ek olaj

Csirkemellet bepácoljuk 2-3 gerezd passzírozott fokhagymával és megsütjük egy csepp olajon
serpenyőben. Tepsibe tesszük, és a sózott, megpárolt zöldségeket rájuk helyezzük. A vajból, a lisztből,
a tejből elkészítjük a besamelt, feltesszük melegíteni a tejet, másik edényben megolvasztjuk a vajat,
majd folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a lisztet, kicsit hagyjuk pirulni, a meleg tejet ezután
óvatosan ráöntjük a vajas lisztre, és csomómentesre keverjük. Már csak annyi a dolgunk, hogy
megvárjuk, míg elfő a liszt íze, vagyis megfő a liszt, sóval és frissen őrölt színes borssal ízesítjük,
hozzákeverjük a tejfölt, majd meglocsoljuk vele a husikat. Reszelt sajtot teszünk rájuk, és előmelegített
sütőben addig sütjük őket, míg meg nem pirul a sajt. Több adagban rakott ételként is készíthető.

Gombalinnyó dubarry csirkemell - 1 adag

Csirkemellet bepácoljuk 2-3 gerezd passzírozott fokhagymával és megsütjük egy csepp olajon
serpenyőben. Tepsibe tesszük, és a sózott, megpárolt gombát rájuk helyezzük. A vajból, a lisztből, a
tejből elkészítjük a besamelt, feltesszük melegíteni a tejet, másik edényben megolvasztjuk a vajat, majd
folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a lisztet, kicsit hagyjuk pirulni, a meleg tejet ezután óvatosan
ráöntjük a vajas lisztre, és csomómentesre keverjük. Már csak annyi a dolgunk, hogy megvárjuk, míg
elfő a liszt íze, vagyis megfő a liszt, sóval és frissen őrölt színes borssal ízesítjük, hozzákeverjük a
tejfölt, majd meglocsoljuk vele a husikat. Reszelt sajtot teszünk rájuk, és előmelegített sütőben addig
sütjük őket, míg meg nem pirul a sajt. Több adagban rakott ételként is készíthető.

140 g csirkemell filé
80 g barna csiperke
1 ek tejföl
15 g mozzarella sajt
só, bors ízlés szerint
1,5 dl tej
2-3 gerezd fokhagyma

só ízlés szerint
1 tk vaj
1/2 ek zabliszt
1 ek olaj
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Holstein szelet spenóttal - 1 adag

Budapest szelet rizzsel - 1 adag

150 g pulykamell / csirkemell
120 g spenót
70 g csiperkegomba
1/2 db paprika
1 db tojás (tükörtojásnak megsütve)
1 gerezd fokhagyma
só, bors

1 ek olaj
50g basmati rizs /
kuszkusz / köles/ quinoa

A pulykamellet felszeleteljük, kiklopfoljuk, és egy serpenyőben kevés zsiradékon mindkét oldalát
aranybarnára sütjük. Sóval, borssal ízesítjük. Egy másik serpenyőben a spenótleveleket
megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a cikkekre vágott gombát, sóval, borssal, zúzott fokhagymával gazdagon
fűszerezve. Mikor már a spenót és a gomba is megpuhult, hozzáadjuk az apróra vágott paprikát, és
épphogy beleforraljuk az ételbe. Tálaláskor a tányérra halmozzuk a köretet, rá vagy mellé a
hússzeleteket, amire 1 darab tükörtojást teszünk. Készítsük el a köretet is.

120 g pulykamell
1/2 ek zabliszt
1/2 dl tej
1 gerezd fokhagyma
só, bors, pirospaprika ízlés szerint
1 dl olaj (a hús sütéséhez)
50 g csirkemáj

30 g gomba
20 g zöldborsó
1 kis fej vöröshagyma
majoranna ízlés szerint
40g basmati rizs

A gombát megtisztítjuk, felszeleteljük. A hagymát lereszeljük, kevés olajon megpirítjuk. Megszórjuk
pirospaprikával, rátesszük a gombát, sózzuk, borsozzuk. A csirkemájat feldaraboljuk, és a félkész
gombapörkölthöz adjuk. Megszórjuk majorannával. A borsót külön edényben, pici sóval és cukorral
ízesített vízben, 6-8 perc alatt puhára főzzük. A borsót a kész raguhoz adjuk, összeforraljuk. A húsról
leszűrjük és leitatjuk a tejet. A szeleteket sózzuk, borsozzuk, lisztbe mártjuk és kevés olajban pirosra
sütjük. A húst a raguval tálaljuk, köretnek rizst vagy korongkrumplit adunk mellé.

Székelykáposzta - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

400 g savanyú káposzta
200 g pulykamell / pulykacomb
30 g füstölt tarja (kockázva)
1 szelet bacon (csíkozva)
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma

A csíkozott baconon megdinszteljük az apróra vágott hagymát. Félrehúzzuk az edényt, amikor a
fűszerpaprikát beleszórjuk, és már mehetnek is rá a fokhagyma gerezdek, a husikockák és a füstölt
sonka. Sózás, borsozás és pár perc pirítás után felöntjük az egészet vízzel, babérlevelet teszünk hozzá,
és letakarva puhítjuk 15-20 percig. Mehet a káposzta és egy nagy keverés. Ekkor a levét kissé elfőtte,
tehát pótoljuk, és egyben döntünk arról, hogygerslivel vagy a nélkül főzzük tovább még kb. 15 percig.
Ha minden kész és a hús is megpuhult, rögtön tálalhatjuk. Tetejére mehet a tejföl.

30 g bulgur / basmati rizs
1-2 db babérlevél
fűszerpaprika ízlés szerint
1/2 kk bors
só ízlés szerint
2 ek tejföl
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Paprikás csirkés / halas penne paradicsommártással - 1 adag

Sárgarépás csirkeragu penne - 1 adag

200 g paprika
100 g paradicsom
110 g csirkemell / 110 g tengeri hal
60 g teljes kiőrlésű penne vagy spagetti / 60 g rizstészta
kevés olaj spray
1 dl alaplé
1 dl tejszín / 1dl rizskrém

Töltött káposzta - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

A csirkét kevés olajon apró darabokban megpirítjuk. Roppanósra pároljuk a paprikát és a paradicsomot.
A paradicsomot alaplével és tejszínnel krémesre keverjük tetszőleges fűszerekkel. A tésztát megfőzzük.
Egy tálban a tésztára halmozzuk a csirkét, a paprikát és meghintjük a mártással.

60 g póréhagyma / újhagyma
70 g sárgarépa
110 g csirkemell / csirkecomb
60 g teljes kiőrlésű penne vagy spagetti / 60 g rizstészta
kevés olaj spray
1dl alaplé

A csirkét kevés olajon apró darabokban megpirítjuk, hozzáadjuk a felkarikázott répa korongokat és
karikákra vágott hagymát is. Ráöntjük az alaplevet. Összerottyantjuk az egészet. A tésztát megfőzzük.
Egy tálban a tésztára halmozzuk a csirkét és a ragut. Bármilyen pestót választhatunk mellé a lopott
percek 1.0 étrendből.

250 g darált sertéshús / pulykahús
200 g sertésoldalas
60 g rizs
500 g savanyú káposzta
4 db káposztalevél (savanyú)
1 fej vöröshagyma
1 db tojás

1 tk fűszerpaprika (púpozott)
só, bors ízlés szerint
50 g sertészsír / libazsír
1 ek zabliszt
1.5 dl tejföl

A káposzta levéből egy bögrényit félreteszünk az esetleges utóízesítéshez, majd a káposztát felengedjük
vízzel, átöblítjük, aztán kinyomkodjuk. A sertésoldalast a csontok mentén feldaraboljuk. A hagymát
felkockázzuk és fakanálnyi zsíron megdinszteljük. A darálthúshoz hozzáadjuk a dinsztelt hagymát és a
megmosott rizst, a tojást, a sót, a borsot és az őrölt paprika felét, majd jól összegyúrjuk. A
káposztaleveleken lévő vastag eret elvékonyítjuk és megtöltjük a darálthúsos keverékkel. A levelek
közepébe 1-1,5 púpos ek tölteléket helyezünk. Előbb a levél alsó részét, majd a két oldalát ráhajtjuk és
szorosan feltekerjük. Egy nagy (kb. 8 literes) fazékba beleszórjuk az aprókáposzta 1/3 részét,
ráhelyezzük a töltelékek és a feldarabolt oldalas felét, betakarjuk aprókáposztával. Aztán újból a
töltelékeket, az oldalast tesszük rá és végül aprókáposzta következik. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje
(kb. 2- 2,5 liter) és feltesszük főni. Kb. 2 óra múlva, amikor a káposzta és a töltelék is megpuhul, nagyon
vékony rántással berántjuk. A rántáshoz a maradék zsíron a lisztet világos zsemleszínűre pirítjuk, a
tűzről levéve hozzáadjuk az őrölt paprika másik felét és 2 dl hideg vízzel felengedjük, majd ráöntjük a
káposztára, megpróbáljuk jól eloszlatni. A tejföl felét ráöntjük a káposztára és összeforraljuk.
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Bácskai rizseshús - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Zöldséges rizseshús - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

Brazil csirkés rizs - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

1 ek fűszerpaprika
250 g sertés / pulyka
125 g rizs
1 db vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 db paradicsom

Szaftos sertéspörköltet készítünk: a finomra vágott vöröshagymát megdinszteljük kevés zsiradékon, és
hozzáadjuk a megtisztított, és felkockázott sertéshúst. Fehéredésig pirítjuk, majd hozzáadjuk a
fűszerpaprikát, a felaprított fokhagymát és egy csipet köményt. A paradicsom héját eltávolítjuk,
felkockázzuk, és a paprikával együtt a húshoz adjuk. Fedővel lefedve készre főzzük, ha szükséges,
kevés folyadékkal öntsük fel. Sózzuk, borsozzuk. A rizs kevés olajon futtassuk meg, majd kétszeres
mennyiségű vízzel felöntve készre főzzük. Ha a rizs elkészült, összekeverjük a hússal, és hagyjuk egy
kicsit összeérni az ízeket.

1 db paprika
só, bors ízlés szerint
1/2 ek sertészsír (vagy olaj)

1/2 dl olaj
1 db vöröshagyma
250 g sertéshús (lehet csirke is)
100 g rizs
200 g mexikói keverék (fagyasztott zöldség)
só, bors, pirospaprika ízlés szerint

Egy lábasban felteszünk vizet főni, sózzuk. A húst apró kockákra vágjuk. A hagymát felkockázzuk, és
kevés olajon megdinszteljük. Miután felfőtt a víz, megfőzzük benne a rizst. Amikor puha, leszűrjük és
lecsepegtetjük. A megdinsztelt hagymát fűszerezzük, pörkölt alapot készítünk. A pörkölt alapra rátesszük
a húst, és felöntjük kb. 3-4 dl vízzel, összekeverjük. A vizet addig pótoljuk, amíg a hús meg nem puhul.
Miután a hús megpuhult, hozzáöntjük a még fagyos zöldséget. Addig főzzük, amíg minden zöldség meg
nem puhul. Amikor minden zöldség puha, akkor összekeverjük a húst a rizzsel.

1 db vöröshagyma
400 g csirkemell filé
250 g gyors rizs
200 g zöldborsó (fagyasztott, zsenge)
200 g csemegekukorica (konzerves, zsenge)
4 gerezd fokhagyma

ízlés szerinti fűszerek
só, bors ízlés szerint
1 ek olaj
2 dl víz
2 ek vaj
40 g sajt

Vöröshagymánkat vágjuk kis kockákra, kevés olívaolajon keveréssel pirítsuk szép üvegesre. Közben
vágjuk fel a megmosott csirkemellet kis kockákra. Végig kis lángon főzzünk mindent! Kb. 10 perc eltelte
után adjuk hozzá a húst a hagymához és az összenyomott fokhagymát. Kevergessük, várjunk, amíg a
csirkemell szépen kifehéredik, majd ízlés szerint fűszerezzük. Adjuk hozzá a vizet és fedő alatt pároljuk
10 percig. Kis lábasba rakjunk kevés margarint és adjuk hozzá a kukoricát. Lassú tűz felett pirítsuk 10
percig. Kukoricával egy időben a borsót is feltesszük főni másik lábasban, neki is 10 perc szükséges.
Negyedik lábasunkban forró, sózott vízben főzzük ki a rizst. A borsóról öntsük le a vizet, majd 5 percre
adjuk hozzá és keverjük el a kukoricával. Végül adjuk hozzá a húshoz. Amikor a rizs elkészült, keverjük
össze a zöldséges hússal, fedő alatt 5 perc alatt készre pároljuk és tálaljuk.
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Cukkinis muszaka - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Sajtos-tejfölös tészta - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Pulyka golyók gombás spagetti ágyon - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

400 g cukkini
100 g burgonya
2 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
160 g sovány darált marhahús

20 g teavaj
2 ek teljes kiőrlésű liszt / zab liszt

(választható)
2 dl növényi tej / tej (választható)
szerecsendió, só, bors

A cukkinit karikázzuk fel, sózzuk és borsozzuk, majd kevés kókuszolajon süssük elő. A burgonyával
ugyanezt kell tenni. A darálthúsból, hagymából, 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 cukkinit és
burgonyát, harmadik rétegünk a bolognai ragu, negyedik réteg ismét cukkini, majd besamellel fedjük le
az egészet. 180 fokon sütőben kb 45 percig sütjük.

2 tojás
240 ml tej
100 g reszelt sajt (mozzarella / cheddar / trappista / füstölt / parmezán)

választható
2 gerezd fokhagyma (elhagyható)
80 g durum penne / durum spagetti (választható)
4 ek tejföl

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 és friss tejföllel locsoljuk meg.

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

80 g durum spagetti,
2 csésze alaplé
50g gomba
1 citrom leve
100 g 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 gombát (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 gombát, 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.

20 g finom zabpehely
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Lencsesaláta grillezett sajttal - 1 adag

Roston csirke mascarponés rizzsel - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

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

240 g csirkemell
50 g mascarpone
2 ek panko morzsa
30 g reszelt mozzarella
olivaolaj pici (fújva a legjobb)
100 g mirelit zöldség (pld. vegyes répa, brokkoli, stb)

Svéd burgonya - 1 adag

1/2 citrom leve
1/2 tk őrölt kömény
só, bors
80 g grill sajt
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 grillezett sajttal tálaljuk.

160 g rizs
1 tk szerecsendió
só, bors
10g vaj

A csirkemellet 4 szeletre vágjuk, sózzuk, borsozzuk. A panko morzsába beleforgatjuk a húst, és kevés
olajsprayban, közepes hőmérsékleten aranybarnára sütjük, majd egy papírtörlőre szedjük. Ezután egy
tepsire rakjuk, rátépkedjük a mozzarellát, és 200 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt megsütjük.
A rizst megfőzzük, majd mascarponéval felforraljuk a vajjal együtt. Zöldséget párolunk, amit
belekeverünk a rizsbe. A zöldséges rizs ágyon tálaljuk a húst.

20 közepes db burgonya
100 g vaj
1 ek majoranna
1 tk bors
2 tk só

A burgonyát megpucoljuk, majd óvatos mozdulatokkal bevagdossuk, és alufóliával bélelt tepsibe tesszük.
A vajat felmelegítjük, majd hozzáadjuk a fűszereket és a sót. Elkeverjük. A burgonyákat bekenjük a
fűszervajjal, majd 190 °C-os sütőben 40 percig sütjük. Ismét bekenjük őket a vajjal, és további 20 percig
sütjük.

Csirkemell vargányás palacsintában - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

800 g csirkemell filé
3 db tojás
4 ek zabliszt
1.5 dl tej
1 db vöröshagyma
1 ek gomba
só ízlés szerint

A húst felszeleteljük, gyengén kiklopfoljuk és sóval megszórjuk mindkét oldalát. A gombát serpenyőben
pirítjuk, majd aprítógépben ledaráljuk. Egy tálba ütjük a tojásokat, hozzáadjuk az apróra vágott
vöröshagymát, ledarált gombát, 2 ek lisztet és a tejet. Jól kikeverjük. Maradék 2 ek lisztbe forgatjuk a
hússzeleteket, utána a szószba, és forró olajban nem teljes lángon kisütjük fedő nélkül.

2 dl olaj
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Almás csirke - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

Rakott csicseriborsó - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

400 g csirkemell
180 ml kókusztejszín / tejszín
2 db alma
160 g basmati rizs
3 ek oliva olaj
só, bors

1 ek olaj
150 g darált hús
1 hagyma
2 gerezd fokhagyma
2 ek sűrített paradicsom

Sült mákos tészta - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Egy serpenyőben olajon a felszeletelt, sózott, borsozott csirkemellet oldalanként 3 percig, magas
hőmérsékleten lepirítjuk, majd kiszedjük. A serpenyőbe újabb olajat öntünk, és a kockára vágott almát
aranybarnára pirítjuk, kiszedjük. A visszamaradt kevés szaftra ráöntjük a kókusztejszínt, és lassú tűzön
elkezdjük összerottyantani. Belerakjuk a csirkét, az almát és kb. 10-15 percig együtt főzzük. A szaftos
kókuszos-almás csirkét a főtt rizzsel tálaljuk.

só, bor, 1tk őrölt kömény, 1 tk paprika
300 ml víz
160 g konzerv csicseriborsó
100 g tejföl / növényi tej (választható)
80 g 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 csicseri, és 7-8 percig rotyogtatjuk. A tejfölt elkeverjük a fűszerekkel. Ezután egy
tepsi aljára rakjuk a rizst, erre jöhet a csicseri ragu, majd a tejföl, és 200 fokra előmelegített sütőben
addig sütjük, amíg a teteje kicsit meg nem pirul. Tetszés szerinti savanyúsággal tálaljuk.

85 g durum metélt tészta
1 db tojás
50 g tejföl
30 g nádcukor
30 g darált mák
1/2 citromból nyert citromhéj (reszelt)
1/2 ek vaj

A tésztát kifőzzük, lecsöpögtetjük. A sütőt előmelegítjük 180 ºC-ra, Közben a tojás sárgákat a vajjal
habosra keverjük, hozzáadjuk a tejfölt, a cukor kétharmadát, a mákot és a citromhéjat. A végén
beleforgatjuk a tésztát. A tojásfehérjéket a maradék cukorral kemény habbá verjük. A habot óvatosan a
tésztás masszára öntjük és laza mozdulatokkal összekeverjük. Szilikonos muffin formákba töltjük a
tésztákat. Előmelegített sütőbe dugva körülbelül 20-25 perc alatt elkészül.
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Tepsis gombás burgonya - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Kagylós tészta gombával és karamellizált hagymával - 2 adag

2 ek olívaolaj
2 közepes hagyma
400 g burgonya
400 g csiperke gomba
4 gerezd fokhagyma
150 ml joghurt

200 g vöröshagyma
150 g durum tészta
150 g gomba
100 g kagyló (konzerv)
6 g olívaolaj

12 g vaj
1 fej vöröshagyma
4 db sárgarépa
60 g barna csiperke
2 gerezd fokhagyma
2 ek balzsamecet

Csicsókás répa ragu - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

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
gombát. 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
gombát. és kagylót. Hagyjuk az egészet összerottyanni. 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.

200 g konzerv paradicsom
2 db csicsóka
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. Engedjük besűrűsödni. A csicsókát vágjuk
vagy spirálolózval spagetti formára vagy kis kockákra. Az egészet dobjuk össze egy tálba.

kapor, bazsalikom, koriander
2 szelet pirítós
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Kukoricás csirkesaláta mentás mártogatóssal - 1 adag

Paradicsomos - fokhagymás rizottó - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

2 ek olívaolaj
60 g kukorica
150 g csirkemell
75 ml joghurt
1 gerezd fokhagyma
1 ek vörösborecet

2 teljes fej fokhagyma
6 tk olívaolaj
1 dl fehérborecet
140 g vadrizs
4 dl zöldségalaplé
120 g koktélparadicsom

90 g kukorica
2 ek olívaolaj
2 gerezd fokhagyma
1 citrom leve és héja
200 g durum penne / spagetti
30 g parmezán

Sült citromos - kukoricás durum penne - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

200 fokra melegítsük elő a sütőt. Egy tálban keverjük össze az olajat, a köményt, a sót. A kukoricát
pirítsuk meg serpenyőben. 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 süssük meg olajon, 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 paradicsomot 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 kukoricát 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 10 percen át. 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 kuklrica és keverjük át az egészet újra.

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

100 g főzőtejszín
só, bors, kakukkfű
200g lila hagyma

• só
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Káposztás tészta - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

Tökös vadas - 1 adag

200 g csirkemell
2 ek olívaolaj
50 g őszibarack befőtt
50 g trappista sajt
80 g basmati rizs
só, bors

Barackos tepsis csirke - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A csirkemell szeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, olajon süssük
előre. Szeleteljük fel vékonyra a barackot, helyezzük a húsra, szórjuk meg sajttal. Tegyük be a sütőbe
és süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt.

500 g fejes káposzta
1 fej hagyma
4 ek olaj
2 ek nádcukor
só, bors
1 csipet őrölt kömény
250 g fodros durum nagykocka

A káposztát és a hagymát egy nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Egy nagy lábasban az olajra rádobjuk a
cukrot, kicsit megkaramellizáljuk, és mehet rá a hagyma. Amikor kicsit megpirult, rárakjuk a káposztát,
sózzuk, borsozzuk, kevés őrölt köményt adunk hozzá, és addig pirítjuk, amíg össze nem esik és szép
barnás színt nem kap. A tésztát sós vízben al dentére főzzük, leszűrjük, és a káposztához keverjük.

350 g sütőtök
50 g sárgarépa
1.5 dl víz
só ízlés szerint
szerecsendió ízlés szerint
só, bors, fokhagyma ízlés szerint
1.5 ek tejföl

Mossuk meg, magozzuk ki, pucoljuk meg, aprítsuk fel és tegyük fazékba a sütőtököt. A fazék aljára
öntsünk egy kis olívaolajat, és azon picit futtassuk meg a felkockázott tököt és felkarikázott répát. Ezután
öntsük fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje. Közepes lángon főzzük, és közben adjuk hozzá a sót,
borsot, szerecsendiót és a fokhagymát. Kb. 15-20 perc alatt megfő a tök. Vegyük le, és egy botmixerrel
turmixoljuk át. Ha végeztünk a turmixolással, tegyük hozzá a tejfölt, majd újra mixeljuk meg kicsit. Ha
minden igaz, akkor egy vadas állagú és ízű mártást fogunk kapni. A végleges íz eléréséhez, ha kell,
fűszerezzük, ahogy nekünk megfelel, esetleg egy kis mustárt is lehet hozzá adni. A lényeg, hogy a
vadasmártás sűrűséget kapjuk. Főzzük meg a tésztát.

1 ek olívaolaj
50g durum tészta
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200 g csirkemell
2 ek olívaolaj
70 g őszibarack befőtt
50 g trappista sajt
80 g basmati rizs
só, bors

Ananászos tepsis csirke - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Almás tepsis csirke - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés
200 g csirkemell
2 ek olívaolaj
70 g őszibarack befőtt
50 g trappista sajt
80 g basmati rizs
só, bors

Túrós csusza - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

40 g szalonna
1 db vöröshagyma
75 g tehéntúró
75 g tejföl
25 g sajt
1 csipet kapor

só, bors
75 g tészta
2.5 ek olívaolaj

Hagymát dinsztelünk olajon. A tésztának vízforralóban felteszünk 1 liter vizet forrni. A hagymát tovább
pirítjuk a vékony szeletekre vágott és felkockázott szalonnával. Kaprot, sót teszünk rá, átforgajuk. A
közben felforrt vízben só hozzáadása után megfőzzük a kockatésztát. Tálaláshoz a túrót és a feltétet
külön tálakból tehetjük a már a tányérokon gőzölgő tésztára, majd tejföllel öntözhetjük.

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A csirkemell szeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, olajon süssük
előre. Szeleteljük fel vékonyra az ananászt, helyezzük a húsra, szórjuk meg sajttal. Tegyük be a sütőbe
és süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt.

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A csirkemell szeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, olajon süssük
előre. Szeleteljük fel vékonyra az almát helyezzük a húsra, szórjuk meg sajttal. Tegyük be a sütőbe és
süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt.

Kaliforniai tepsis csirke - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés
200 g csirkemell
2 ek olívaolaj
50g mexikói zöldség keverék
50 g trappista sajt
80 g basmati rizs
só, bors

Melegítsük a sütőt 200 fokra. Pároljuk meg a zöldség keveréket. A csirkemell szeleteket vágjuk
vékonyra, sózzuk, borsozzuk, olajon süssük előre. Halmozzuk a mexikói keveréket a húsra, szórjuk meg
sajttal. Tegyük be a sütőbe és süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt.
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Aszalt szilvás tepsis csirke - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés
200 g csirkemell
2 ek olívaolaj
20 g aszalt szilva
50 g trappista sajt
80 g basmati rizs
só, bors

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A csirkemell szeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, olajon süssük
előre. Halmozzuk az aszalt szilvát a húsra, szórjuk meg sajttal. Tegyük be a sütőbe és süssük készre.
Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt.

Görög tepsis csirke - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A csirkemell szeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, olajon süssük
előre. Halmozzuk a feta sajtot és a karikázott olíva bogyót a húsra, szórjuk meg sajttal. Tegyük be a
sütőbe és süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt.

Margarita tepsis csirke - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

200 g csirkemell
2 ek olívaolaj
25g feta sajt
5 szem olíva bogyó
50 g trappista sajt
80 g basmati rizs
só, bors

200 g csirkemell
2 ek olívaolaj
150 g paradicsom
5 szem olíva bogyó
50 g trappista sajt
80 g basmati rizs
só, bors

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A csirkemell szeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, olajon süssük
előre. Halmozzuk a paradicsomot és a karikázott olíva bogyót a húsra, szórjuk meg sajttal. Tegyük be a
sütőbe és süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt.

Sült paprikás tepsis csirke - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés
200 g csirkemell
2 ek olívaolaj
150 g paprika
50 g trappista sajt
80 g basmati rizs
só, bors

Melegítsük a sütőt 200 fokra. A csirkemell szeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, olajon süssük
előre. Pirítsuk meg a csíkokra vágott paprikát. Halmozzuk a pirított paprikát a húsra, szórjuk meg sajttal.
Tegyük be a sütőbe és süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt.
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Rántott csirkemáj rizzsel - 1 adag
120 g csirkemáj 50 g rizs / kuszkusz / bulgur
25 g zabliszt 50g tetszőleges savanyúság / saláta
1 db tojás
25 g zabkorpa
só, bors ízlés szerint
1 ek olívaolaj (vagy napraforgó olaj)

A májat alaposan megtisztítjuk, hideg vízben leöblítjük, majd papírtörlővel leitatjuk róla a vizet. Sózzuk,
borsozzuk. Hagyományos módon panírozzuk. Először lisztbe, majd felvert tojásba, végül zabkorpába
forgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A bepanírozott májat mindkét oldalán megkenjük egy kevés
olajjal, és a tepsibe sorakoztatjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. Félidőben megforgatjuk, hogy
egyenletesen átsüljön. Rizst főzünk mellé. Savanyúsággal vagy salátával fogyasszuk el.

A húst alaposan megtisztítjuk, hideg vízben leöblítjük, majd papírtörlővel leitatjuk róla a vizet. Sózzuk,
borsozzuk. Hagyományos módon panírozzuk. Először lisztbe, majd felvert tojásba, végül zabkorpába
forgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A bepanírozott húst mindkét oldalán megkenjük egy kevés
olajjal, és a tepsibe sorakoztatjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. Félidőben megforgatjuk, hogy
egyenletesen átsüljön. Rizst főzünk mellé. Savanyúsággal vagy salátával fogyasszuk el.

120 g csirkemáj 50 g rizs / kuszkusz / bulgur
25 g zabliszt 50g tetszőleges savanyúság / saláta
1 db tojás
25 g zabkorpa
só, bors ízlés szerint
1 ek olívaolaj (vagy napraforgó olaj)

Rántott csirkecomb rizzsel - 1 adag

Rántott csirkemell rizzsel - 1 adag
120 g csirkemell 50 g rizs / kuszkusz / bulgur
25 g zabliszt 50g tetszőleges savanyúság / saláta
1 db tojás
25 g zabkorpa
só, bors ízlés szerint
1 ek olívaolaj (vagy napraforgó olaj)

A húst alaposan megtisztítjuk, hideg vízben leöblítjük, majd papírtörlővel leitatjuk róla a vizet. Sózzuk,
borsozzuk. Hagyományos módon panírozzuk. Először lisztbe, majd felvert tojásba, végül zabkorpába
forgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A bepanírozott húst mindkét oldalán megkenjük egy kevés
olajjal, és a tepsibe sorakoztatjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. Félidőben megforgatjuk, hogy
egyenletesen átsüljön. Rizst főzünk mellé. Savanyúsággal vagy salátával fogyasszuk el.

Rántott sajt rizzsel - 1 adag
40 g trappista sajt 50 g rizs / kuszkusz / bulgur
25 g zabliszt 50g tetszőleges savanyúság / saláta
1 db tojás
25 g zabkorpa
só, bors ízlés szerint
1 ek olívaolaj (vagy napraforgó olaj)

A húst alaposan megtisztítjuk, hideg vízben leöblítjük, majd papírtörlővel leitatjuk róla a vizet. Sózzuk,
borsozzuk. Hagyományos módon panírozzuk. Először lisztbe, majd felvert tojásba, végül zabkorpába
forgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A bepanírozott húst mindkét oldalán megkenjük egy kevés
olajjal, és a tepsibe sorakoztatjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. Félidőben megforgatjuk, hogy
egyenletesen átsüljön. Rizst főzünk mellé. Savanyúsággal vagy salátával fogyasszuk el.
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Rántott brokkoli rizzsel - 1 adag
60 g brokkoli 50 g rizs / kuszkusz / bulgur
25 g zabliszt 50 g tetszőleges savanyúság / saláta
1 db tojás 2 ek tejföl
25 g zabkorpa 1 kk majonéz
só, bors ízlés szerint 1 kk mustár
1 ek olívaolaj (vagy napraforgó olaj) édesítőszer

A zöldséget sózzuk, borsozzuk. Hagyományos módon panírozzuk. Először lisztbe, majd felvert tojásba,
végül zabkorpába forgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A bepanírozott zöldséget mindkét oldalán
megkenjük egy kevés olajjal, és a tepsibe sorakoztatjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. Félidőben
megforgatjuk, hogy egyenletesen átsüljön. Rizst főzünk mellé. Savanyúsággal vagy salátával
fogyasszuk el és készítsünk hozzá tartár mártást.

Rántott karfiol rizzsel - 1 adag

Rántott gomba rizzsel - 1 adag

Rántott cukkini rizzsel - 1 adag

60 g karfiol 50 g rizs / kuszkusz / bulgur
25 g zabliszt 50 g tetszőleges savanyúság / saláta
1 db tojás 2 ek tejföl
25 g zabkorpa 1 kk majonéz
só, bors ízlés szerint 1 kk mustár
1 ek olívaolaj (vagy napraforgó olaj) édesítőszer

A zöldséget sózzuk, borsozzuk. Hagyományos módon panírozzuk. Először lisztbe, majd felvert tojásba,
végül zabkorpába forgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A bepanírozott zöldséget mindkét oldalán
megkenjük egy kevés olajjal, és a tepsibe sorakoztatjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. Félidőben
megforgatjuk, hogy egyenletesen átsüljön. Rizst főzünk mellé. Savanyúsággal vagy salátával
fogyasszuk el és készítsünk hozzá tartár mártást.

A zöldséget sózzuk, borsozzuk. Hagyományos módon panírozzuk. Először lisztbe, majd felvert tojásba,
végül zabkorpába forgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A bepanírozott zöldséget mindkét oldalán
megkenjük egy kevés olajjal, és a tepsibe sorakoztatjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. Félidőben
megforgatjuk, hogy egyenletesen átsüljön. Rizst főzünk mellé. Savanyúsággal vagy salátával
fogyasszuk el és készítsünk hozzá tartár mártást.

60 g csiperke gomba 50 g rizs / kuszkusz / bulgur
25 g zabliszt 50 g tetszőleges savanyúság / saláta
1 db tojás 2 ek tejföl
25 g zabkorpa 1 kk majonéz
só, bors ízlés szerint 1 kk mustár
1 ek olívaolaj (vagy napraforgó olaj) édesítőszer

80 g cukkini 50 g rizs / kuszkusz / bulgur
25 g zabliszt 50 g tetszőleges savanyúság / saláta
1 db tojás 2 ek tejföl
25 g zabkorpa 1 kk majonéz
só, bors ízlés szerint 1 kk mustár
1 ek olívaolaj (vagy napraforgó olaj) édesítőszer

A zöldséget sózzuk, borsozzuk. Hagyományos módon panírozzuk. Először lisztbe, majd felvert tojásba,
végül zabkorpába forgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral. A bepanírozott zöldséget mindkét oldalán
megkenjük egy kevés olajjal, és a tepsibe sorakoztatjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. Félidőben
megforgatjuk, hogy egyenletesen átsüljön. Rizst főzünk mellé. Savanyúsággal vagy salátával
fogyasszuk el és készítsünk hozzá tartár mártást.



Adriano saláta 1
Almás - céklás karalábésaláta 8
Americano saláta 6
Arizona saláta 1
Armageddon saláta 4
árványsajtos saláta 1
Avokádós tavaszi tekercs 11
Baconbe tekert répa, köles saláta 7
Baconös csirkemáj salátával 12
Bajor virslisaláta 7
Besamell zöldségágy 14
Bugaci saláta 1
Citrusos bulgur saláta 8
Cukkini fasírt tejszínes basmati rizzsel 12
Cukkini lecsó 14
Cukkinis lecsós máj 14
Cukkinis shakshuka 10
Csirkemell paradicsomsalátával 11
Diétás almagombóc 13
Diétás, kapros túrógombóc 13
Donna saláta 4
Donnibito saláta 4
Fokhagymás, tejfölös saláta 2
Füstös saláta 2
Gerogina saláta 2
Görög cukkiniaspagetti 11
Gyros saláta 3
Hagymás máj almával 15
Houston saláta 6
Kapri saláta 3
Karfiolfőzelék tükörtojással 10

Duciforradalom

Vacsorák
Las Vegas saláta 6
Los Angeles saláta 6
Maharadzsa saláta 2
Margarita saláta 3
Mérges saláta 3
Mexikói saláta 3
Narancsos kacsamell saláta 5
New York saláta 5
Padlizsán lecsó 14
Parajgombóc 13
Popej saláta 5
Prosciutto saláta 4
Red csirkeragu 12
Római csirkemáj 15
Roston csirkemell pikáns burgonyasalátával 7
Roston csirkemell répa salátával 9
Sajtos sült padlizsán 13
Serrano saláta 4
Spenótos, ricottás, caprese tál 8
Szilvás, krémsajtos töksali 9
Tampa saláta 5
Tzatziki pirítóssal 8
Uborkás, joghurtos csirkesaláta 11
Zöldalmás lencsesaláta 9
Zöldséges bulgur saláta grill sajttal 10
Zöldséges sült csirkemáj 15
Zöldséges tofu sali 9
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Adriano saláta - 1 adag

Arizona saláta - 1 adag

Bugaci saláta - 1 adag

1

100 g csirkemell feldarabolva
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
30 g bacon
20 g füstölt sajt
1 fej lilahagyma
200 g zöld saláta
50 g pirítós / pufi rizs

Dresszing vagy szabadon választott
lopott percek pesto:

Dresszing
1 ek olíva olaj
ízlés szerinti fűszer
citrom vagy lime leve

Helyezzük a sült csirkét, a pirított bacont, a felvágott zöldségeket a salátára. Pirítsunk hozzá kenyeret
vagy fogyasszunk mellé pufirizst. Dresszing: vagy a recept szerint vagy tetszés szerinti pesto.

150 g csirkemell só, bors
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
30 g szalonna / bacon
1 fej hagyma
1 ek sajtkrém
30 g sajt
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)

Vágjuk fel a csirkemellet 2 szeletre, tegyük egy forró serpenyőbe. Süssük meg. Pirítsunk bacont. Vágjuk
fel a salátát egy tálba. A sajtkrémet, fűszereket, limeot, apróra vágott hagymát keverjük el öntetként.
Reszeljünk sajtot. Mindent helyezzünk egymásra és szórjuk meg a végén a sajttal.

Olajon pirítsuk meg a hagymát, fokhagymát és a májat. Adjunk hozzá 50g paradicsomot, rottyantsuk
össze egy pici vízzel. Kapunk egy paradicsomos, paprikás, szaftos májas ragut. Vágjunk fel tetszés
szerinti salátát. Halmozzuk rá a májas ragut.

150 g csirkemáj só, bors
1/ 2ek. olaj / kókusz zsír 100 g paradicsom
100 g paprika
1 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)

Márványsajtos saláta - 1 adag

150 g sonka só, bors
1/2 ek. olaj / kókusz zsír 100 g főtt kukorica
100 g brokkoli
1 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)

Olajon pirítsuk meg a hagymát, fokhagymát és a kockára vágott sonkát. Adjunk hozzá a megpárolt
brokkolit, kukoricát. Vágjuk fel a salátát és halmozzunk rá mindent. Válasszunk tetszőleges lopott
percek pestot.
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Fokhagymás, tejfölös saláta - 1 adag

Füstös saláta - 1 adag

Gerogina saláta - 1 adag
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100 g csirkemell feldarabolva
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
30 g sonka
20 g füstölt sajt
1 fej lilahagyma
200 g zöld saláta
100 g paradicsom

Dresszing
30 g tejföl
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors

Helyezzük a sült csirkét, a pirított bacont, a felvágott zöldségeket a salátára. Pirítsunk hozzá kenyeret
vagy fogyasszunk mellé pufirizst. Dresszing: vagy a recept szerint vagy tetszés szerinti pesto.

150 g tengeri hal / csirkemell / pulykamell
1/2 ek. olaj / kókusz zsír só, bors
30 g füstölt tarja
1 fej hagyma, kevés fokhagyma
30 g füstölt sajt
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés
szerint)

Zsiradékon pirítsuk a hagymát, fokhagymát, majd helyezzük rá a húst és a füstölt tarját. Süssük meg.
Vágjuk fel a salátát egy tálba. Tegyünk mindent a salátára, majd reszeljünk rá a sajtot.

Maharadzsa saláta - 1 adag
150 g csirkemell / pulykamell
1/2ek. olaj / kókusz zsír
pici gyömbér
40 g sajt
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)
só, bors

Olajon pirítsuk meg a húst. Készítsünk mézes, mustáros, gyömbéres, olívás dresszinget az alapanyagok
összekeverésével. Vágjuk fel a salátát, helyezzük rá a húst és a dresszinget.

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors, citrom

150 g tengeri hal / csirke / pulyka / kacsa / sertés
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
100 g gomba
30 g sonka
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)
100 g paradicsom
só, bors, fokhagyma

Zsiradékon pirítsuk a fokhagymát, majd helyezzük rá a húst, a sonkát, a gombát. Süssük és pirítsuk meg
mindet. Vágjuk fel a zöldsalátát és a nyers paradicsomot salátának. Tegyünk mindent a salátára.

Dresszing
1 kk méz
1 kk mustár
gyömbér
1/ 2ek. olíva olaj
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Margarita saláta - 1 adag

Mérges saláta - 1 adag

Mexikói saláta - 1 adag
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150 g csirkemell feldarabolva
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
200 g paradicsom
20 g füstölt sajt
1 fej lilahagyma
200 g zöld saláta

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors
citrom leve
bazsalikom

Olajon pirítsuk meg a hagymát és süssük meg a húst. Vágjuk fel a paradicsomot, salátát. Készítsük el a
dresszinget. Helyezzünk mindent a salátára.

150 g csirkemell / pulykamell
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
100 g hegyes erős paprika / jalapenno
1 fej hagyma, kevés fokhagyma
30 g füstölt sajt
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés
szerint), só, bors

Zsiradékon pirítsuk a hagymát, fokhagymát, majd helyezzük rá a húst. Süssük meg. Vágjuk fel a salátát
és a paprikát egy tálba. Tegyünk mindent a salátára, majd reszeljünk rá a sajtot.

Kapri saláta - 1 adag
150 g csirkemell / pulykamell
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
30 g kapribogyó / olíva bogyó
40 g feta sajt
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)
só, bors

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors, citrom

150 g csirkemell / pulykamell / sertés / kacsamell
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
50 g főtt kukorica
50 g vörösbab
150 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)
50 g paradicsom / paprika
só, bors, fokhagyma

Zsiradékon pirítsuk a húst. Vágjuk fel a zöldsalátát és a nyers paradicsomot salátának. Tegyünk mindent
a salátára, a kukoricát és babot, illetve a húst is.

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors, citrom

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors, citrom

Zsiradékon pirítsuk a húst. Vágjuk fel a zöldsalátát és a feta sajtot. Tegyünk mindent egy tálba: saláta,
hús, feta sajt, kapribogyó vagy olívabogyó

Gyros saláta - 1 adag
150 g csirkemell / pulykamell 1 fej lila hagyma
1/2 ek. olaj / kókusz zsír 30 g feta sajt
100 g kígyóuborka
100 g paradicsom
100 g zöld saláta
só, bors

Dresszing
50 g joghurt
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors, citrom

Zsiradékon pirítsuk a húst. Vágjuk fel a zöldségeket és a feta sajtot. Tegyünk mindent egy tálba: saláta,
hús, feta sajt, kapribogyó vagy olívabogyó
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Donna saláta - 1 adag

Donnibito saláta - 1 adag

Serrano saláta - 1 adag
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150 g csirkemell feldarabolva
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
50 g sárgarépa
1/2 kaliforniai paprika
1 fej lilahagyma
30 g kukorica
150 g zöldsaláta

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors
citrom leve
bazsalikom

Olajon pirítsuk meg a hagymát és süssük meg a húst. Vágjuk fel a zöldségeket. Készítsük el a
dresszinget. Helyezzünk mindent a salátára.

150 g csirkemell / pulykamell
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
1 db főtt tojás
10 g tökmag
10 g szezámmag
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)
só, bors

Zsiradékon pirítsuk a hagymát, fokhagymát, majd helyezzük rá a húst. Süssük meg. Vágjuk fel a salátát
és a paprikát egy tálba. Tegyünk mindent a salátára, majd reszeljünk rá a sajtot.

Armageddon saláta - 1 adag
100 g fekete erdei sonka
1 db tükörtojás
30 g kapribogyó / olíva bogyó
1 fej lila hagyma
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)
só, bors

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors, citrom

100 g seranno sonka
50 g olíva bogyó
30 g parmezán
200 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint)
50 g paradicsom / paprika
só, bors, fokhagyma
30g olajos mag

Zsiradékon pirítsuk a húst. Vágjuk fel a zöldsalátát és a nyers paradicsomot salátának. Tegyünk mindent
a salátára, a kukoricát és babot, illetve a húst is.

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors, citrom

Dresszing
1/2 ek. olíva olaj
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma
só, bors, citrom

Zsiradékon pirítsuk a húst. Vágjuk fel a zöldsalátát és a feta sajtot. Tegyünk mindent egy tálba: saláta,
hús, feta sajt, kapribogyó vagy olívabogyó

Prosciutto saláta - 1 adag
100 g prosciutto sonka
30 g mozzarella sajt
50 g kukorica
50 g ananász
200 g zöldsaláta

Dresszing
50 g tejföl
1 ek. majonéz
1 ek. mustár
ízlés szerinti fűszer, fokhagyma

Zsiradékon pirítsuk a húst. Vágjuk fel a zöldségeket és a feta sajtot. Tegyünk mindent egy tálba: saláta,
hús, feta sajt, kapribogyó vagy olívabogyó
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Narancsos kacsamell saláta - 1 adag

Tampa saláta - 1 adag
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Salátához: Öntethez:

140 g kacsamell
1 cső kukorica, főve (kb 150g)
150 g zöldsaláta
1 db narancs
1 ek balzsamecet
1/2 ek. olaj / kókusz zsír

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 kacsamellet a bőrével 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. Serpenyőben kérgesítsük a
húst, majd tegyük sütőtálcára. Süssük meg. Oszlassuk el a salátaleveleket, a tetejére tegyük a többi
alapanyagot.

Popej saláta - 1 adag

150 g csirkemell 1/2ek. olaj / kókusz zsír
50 g bébi spenót
30 g olíva bogyó
30 g mozzarella
30 g feta sajt
150 g zöldsaláta

1/2 ek méz
1 ek mustár
1/2 ek olivaolaj
1/2 ek citromlé

A húst süssük meg olajon. Minden hozzávalót helyezzünk egymásra és tegyük rá az öntetet.

150 g csirkemell
200 g paradicsom
1/2 uborka, feldarabolva
30 g mozzarella sajt
100 g zöldsaláta
1/2 ek. olaj / kókusz zsír

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

A húst készítsük el olajon. A salátához vágjuk fel a paradicsomot, a zöldsalátát, a sajtot. Helyezzünk
mindent egy tálba. Öntsünk rá öntetet.

New York saláta - 1 adag

150 g serrano sonka
200 g paradicsom
30 g mozzarella sajt
30 g cheddar sajt
150 g zöldsaláta

Öntethez:

1/2 ek olivaolaj
1 tk vörösborecet
1/2 tk friss citromlé
só és bors, ízlés szerint

A salátához vágjuk fel a paradicsomot, a zöldsalátát, a sonkát. Helyezzünk mindent egy tálba. Öntsünk
rá öntetet. Végül a sajtot is.
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Houston saláta - 1 adag

Las Vegas saláta - 1 adag
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Salátához: Öntethez:

150 g csirkemell
1 cső kukorica, főve (kb 150g)
50 g gomba
30 g reszelt sajt
50 g sonka
1/2 ek. olaj / kókusz zsír
100 g zöldsaláta

1/2 ek olivaolaj
1/2 ek szójaszósz
1/2 tk méz
1/2 tk őrölt bors
1/2tk őrölt paprika

Salátához: Öntethez:

Keverjük össze az olívaolajat, a szójaszószt, a mézet és az őrölt paprikát a páchoz. Főzzük meg a
kukoricát, majd mikor kicsit lehűlt, vágjuk le a magjait és tegyük félre. Ezután melegítsük elő a sütőt 200
fokra. Serpenyőben kérgesítsük a húst, majd tegyük sütőtálcára, süssük meg sütőben.. A hús
serpenyőjében pirítsuk meg a gombát. Oszlassuk el a salátaleveleket, a tetejére tegyük a többi
alapanyagot.

Los Angeles saláta - 1 adag

150 g csirkemell 1/2 ek. olaj / kókusz zsír
150 g zöldsaláta
5-6 szem szőlő
reszelt sajt
1 alma szeletelve
1 ek szezámmag

1/2 ek méz
1/2 ek olivaolaj
1/2 ek citromlé

A húst süssük meg olajon. Az almaszeleteket serpenyőben pároljuk. Minden hozzávalót helyezzünk
egymásra és tegyük rá az öntetet. Szórjunk a tetejére szezámmagot és sajtot.

150 g csirkemell
50 g cheddar sajt
150 g bacon
1 db jalapeno
100 g zöldsaláta
1/2 ek. olaj / kókusz zsír

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

A húst készítsük el olajon, pirítsuk a bacont is. A salátához vágjuk fel a paprikát, a zöldsalátát, a sajtot.
Helyezzünk mindent egy tálba. Öntsünk rá öntetet.

Americano saláta - 1 adag

200 g virsli
50 g cheddar sajt
1 fej hagyma
200 g zöldsaláta
1 tükörtojás
1/2 ek olaj

Öntethez:

1/2 ek olivaolaj
mustár
1/2 tk friss citromlé
só és bors, ízlés szerint

Az olajon 1 kiskanál nádcukorral a hagymát pirítsuk meg. Süssük meg a karikákra vágott virslit, amire
szórjunk cheddar sajtot és olvasszuk fel a virsli darabokon. Süssünk tükörtojást. Mindent helyezzünk a
salátára.
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Roston csirkemell pikáns burgonyasalátával - 4 adag (1 adag = 1 étkezés)
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Baconbe tekert répa, köles saláta - 4 adag (1 adag = 1 étkezés)

A krumplit megtisztítjuk és héjában, sós vízben felrakjuk főni. Addig főzzük, amíg ¾-ig meg nem puhult.
Ekkor leöntjük róla a vizet, és hideg vízben kihűtjük, majd lehúzzuk a héját és tetszőleges formára vágva
egy nagy keverőtálba tesszük. A mártáshoz egy közepes tálban összekeverjük a majonézt, mustárt,
citromlevet, a zúzott fokhagymával, az apróra vágott hagymával, zellerszárral, uborkával, tojással és a
petrezselyemmel. Ezzel forgatjuk össze a főtt krumplit és tálalásig a hűtőbe tesszük. A csirkemelleket
zsiradékon fűszerekkel kisütjük.

1 kg krumpli
5 ek majonéz
2 tk mustár
1/2 db citrom leve
1 gerezd fokhagyma
1 fej lilahagyma

2 szál zellerszár
4 - 5 db csemege uborka
2 db főtt tojás
1 kis csokor petrezselyem
400 g csirkemell
1ek. olaj sütéshez

só, bors, fűszerek

4 szál sárgarépa
4 szelet bacon
300 g száraz köles
900 ml víz
1 fej kisebb lilahagyma
50 g bébispenót
1/2 db kígyóuborka

1 db kaliforniai vagy kápia paprika
200 g koktélparadicsom
1 csokor petrezselyem
1 csokor koriander
1 tk citromlé
só, bors
olívaolaj

Meghámozzuk a répákat, levágjuk a szárát és a végét is. Egy-egy szelet baconnel körbetekerjük a
megtisztított sárgarépákat, majd egy sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük őket és 175 fokra előmelegített
légkeveréses sütőben addig sütjük, amíg a répa könnyen átszúrható lesz egy villával, a bacon pedig
ropogósra sül, kb. 35-40 percig. A kölest egy apró lyukú szűrőn átmossuk többször, majd alapos
lecsepegtetés után egy száraz serpenyőben néhány percig pirítjuk. Egy edénybe háromszoros
mennyiségű vizet mérünk, beletesszük a pirított kölest, egy csipet sót és felforraljuk, majd visszavéve a
hőt, fedő alatt kb. 13-16 perc alatt puhára főzzük. Ha maradt még alatta víz, nem kell megijedni,
pihentetés alatt tovább dagad és felszívja. Amíg a köles fő, a többi zöldséget is előkészítjük. A
lilahagymát megtisztítjuk, félbevágjuk és vékony szeletekre aprítjuk, a kígyóuborkát negyedeljük és
felkockázzuk. A koktélparadicsomokat szintén negyedeljük, a paprikát pedig csíkokra, majd kockákra
vágjuk. A bébispenótot néhány mozdulattal kisebb darabokra aprítjuk és ezt a sok finomságot
összekeverjük a kölessel egy nagy tálban. Sóval, borssal, olívaolajjal és citromlével ízesítjük, majd
mehet rá az aprított petrezselyem és koriander is.

A lila hagymát megtisztítjuk, félfőre vágjuk. Megszórjuk sóval, borssal, cukorral, és meglocsoljuk az
almaecettel. A virsliket szintén lehámozzuk, hosszában félbevágjuk, majd felcsíkozzuk, ízlés szerint
főzzük, sütjük. A csemegeuborkát is hasonló csíkokra vágjuk. Egy keverőtálba kanalazzuk a mustárt,
ráöntjük az ecetes levet a hagymáról, majd összekeverjük az olajjal is, ez lesz a saláta dresszingje. A
gyöngyhagymákat negyedeljük, a petrezselymet felaprítjuk, és mindent jól összekeverünk.

Bajor virslisaláta - 3 adag (1 adag = 1 étkezés)

2 fej lila hagyma
só, bors
1 ek nádcukor/barnacukor/eritrit
2 ek almaecet
500 g virsli
30 0g zöld saláta

200 g csemegeuborka
2 tk mustár
100 ml olaj
100 g gyöngyhagyma
1 kis csokor petrezselyem
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Almás - céklás karalábésaláta - 1 adag
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A zöldségeket és az almát nagy lyukú reszelőn lereszeljük, megszórjuk 1 nagy csipet sóval, és hagyjuk
állni 10 percet. Ezután kinyomkodjuk. Az ecetet és a mézet összekeverjük egy kevés borssal, és
összeforgatjuk a lereszelt dolgokkal. Friss kaporral tálaljuk.

Citrusos bulgur saláta - 4 adag (1 adag = 1 étkezés)

1 fej kisebb karalábé
1 db cékla
1 db zöld alma
só, bors
3 ek almaecet
1 ek méz
1 csokor friss kapor

A sütőtököt apró kockákra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk egy kis olívaolajjal, és 190 fokra
előmelegített sütőben megsütjük. A bulgurt puhára főzzük, és hideg víz alatt lehűtjük. Sózzuk,
borsozzuk, belereszeljük egy citrom és 1 narancs héját, belefacsarjuk a citrom levét, öntünk bele 1
evőkanál olívaolajat, és megszórjuk a felaprított petrezselyemmel. A narancs húsát vágjuk kockákra. A
csirkemellet olajon fűszerezve süssük készre.

250 g sütőtök
só, bors
3 ek. olívaolaj
250 g bulgur
1 db citrom
1 db narancs, 1db citrom leve

1 csokor petrezselyem
400 g csirkemell

Spenótos, ricottás, caprese tál - 2 adag (1 adag = 1 étkezés)
400 g csirkemell
olívaolaj
2 gerezd fokhagyma
100 g friss bébispenót
só, bors
¼ db szerecsendió

250 g ricotta
50 g parmezán
300 g koktélparadicsom
1 zacskó natúrmini mozzarella
2 ek balzsamecet
1 kis csokor friss bazsalikom

A csirke filé darabokat elfelezzük, mindkét felet bevágjuk, de ne teljesen, csak annyira, hogy meg tudjuk
tölteni. A töltelékhez 1 evőkanál olívaolajon kicsit megpirítjuk a fokhagymát, rádobjuk a spenótot, és ha
összeesett és elfőtte a vizet, sózzuk, borsozzuk és ráreszeljük a szerecsendiót. Ezután összekeverjük a
ricottával, belereszeljük a parmezánt, majd betöltjük a sózott, borsozzott csirkemellbe. Enyhén kiolajozott
tepsire tesszük, és 200 fokra előmelegített sütőben fél óra alatt megsütjük. A salátához a paradicsomot
elfelezzük, egy keverőtálban összeforgatjuk az összetépkedett mozzarellával, sózzuk, borsozzuk,
meglocsoljuk olívaolajjal, balzsamecettel, rátépkedjük a bazsalikomot, és a megsült hússal tálaljuk.

Tzatziki pirítóssal - 2 adag (1 adag = 1 étkezés)

400 g görög joghurt
3 gerezd fokhagyma
1 db kígyóuborka
1 kis csokor menta
1 ek só
1/2 db citrom leve

Az uborkát lereszeljük, besózzuk és egy fél órát egy szűrőben hagyjuk állni és lecsöpögni. A fél óra
elteltével a maradék levét egy kanállal kinyomkodjuk, majd hozzáadjuk a görög joghurtot, az
átpasszírozott fokhagymát, a citrom levét és a felaprított mentát.

80 g pirítós
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Roston csirkemell répa salátával - 2 adag (1 adag = 1 étkezés)
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Szilvás, krémsajtos töksali - 3 adag (1 adag = 1 étkezés)

Zöldséges tofu sali - 1 adag

A répát megpucoljuk, 2 mm vastagra szeleteljük, lobogó sós vízbe dobjuk 3 percre, majd leszűrjük. Az
olajon elkezdjük pirítani a fűszereket, mehet bele a citromlé, só, bors, és ha már illatozik, elzárjuk. Ebbe
forgatjuk bele a répát. Friss zöldfűszerrel összekeverhetjük. A csirkemellet olajon fűszerezve megsütjük.

500 g répa
3 ek olívaolaj
1 tk kömény
2 tk koriandermag
1/2 db citrom leve
só, bors

300 g csirkemell
tetszés szerinti zöld fűszer

1 db sütőtök
só, bors
2 db kisebb piros chili
olívaolaj
20 g aszalt szilva
50 g krémsajt

50 g pirított tökmag
2 ek szilvalekvár (cukormentes vagy házi vagy
csökkentett cukortartalmú)
só, bors
100 ml olívaolaj
50 ml vörösborecet

A sütőtököt elfelezzük, a magokat kikaparjuk, és 1-1,5 cm vastag szeletekre vágjuk, sütőpapírral bélelt
tepsire tesszük, összeforgatjuk sóval, borssal, felszeletelt chilivel, egy kevés olívaolajjal és 220 fokra
előmelegített sütőben addig sütjük, amíg egy kis színt nem kap (20-30 perc). A dresszinghez apróra
vágjuk a szilvát, és leturmixoljuk a lekvárral, majd mehet bele a többi hozzávaló is. Tálalásnál a tököt a
tányérra tesszük, erre jöhet a kis kockákra vágott szilva, a krémsajt, a dresszing, végül a pirított tökmag.

A lencsét leszűrjük és átmossuk. Hozzákeverjük az aprított újhagymát, a felkockázott zöld almát, az
olívaolajat, a tormát, a mustárt, a szárított tárkonyt, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Zöldalmás lencsesaláta - 1 adag

1 konzerv kb 260g lencse
1 - 2 szál újhagyma
1 db zöld alma
2 ek olívaolaj
1 tk ecetes torma
2 tk mustár

1 tk szárított tárkony
só, bors

200 g csiperkegomba
200 g tofu
3 ek olaj
1 mk füstölt paprika
só, bors
1/2 db cukkini
1 db sárga kaliforniai paprika

1 tk őrölt kömény
1 marék zöldsaláta
1 csokor petrezselyem
1 db citrom leve

A gombát vékonyan felszeleteljük, és forró, száraz serpenyőben lepirítjuk, majd kiszedjük és
félretesszük. A tofut kockákra vágjuk, meglocsoljuk 2 ek olajjal, megszórjuk a füstölt paprikával, sózzuk,
borsozzuk, és megpirítjuk a serpenyőben. A cukkinit karikázzuk, és 1 ek olajon megpirítjuk, közben
sózzuk, borsozzuk, majd a vékonyra felcsíkozott paprikákat is megpirítjuk, közben megszórjuk a
köménnyel, és szintén sózzuk, borsozzuk. A petrezselymet felaprítjuk, összekeverjük az olívaolajjal és a
citromlével, majd összeforgatjuk a zöldségekkel az összes megpirított zöldséggel és a rukkolával.
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Karfiolfőzelék tükörtojással - 1 adag

Zöldséges bulgur saláta grill sajttal - 3 adag (1 adag = 1 étkezés)
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Cukkinis shakshuka - 2 adag (1 adag = 1 étkezés)

2 db tojás
200 g karfiol
1 ek zabkrém / tejszín / kókusztejszín (választható)
só, bors
1/2 ek kókuszszír

A karfiolt sós vízbem megfőzzük, max leturmixoljuk kevés tejszínnel és fűszerrel. A taojást zsiradék
nélkül serpenyőben megpirítjuk (lehet akár főtt tojás is).

olívaolaj
1 db cukkini
1 db kápia paprika
2 fej hagyma
2 gerezd fokhagyma
só, bors

2 tk őrölt római kömény
1/2 tk őrölt koriander
1 tk füstölt paprika
500 g friss paradicsom
víz
1 csokor friss koriander
4 db tojás

Vegyünk egy olyan serpenyőt, amit sütőbe is tudunk tenni. 1 evőkanál olívaolajon, magas
hőmérsékleten lepirítjuk a 2-3 mm vastagra vágott cukkinit, majd kiszedjük. Öntünk még 1 evőkanál
olajat a serpenyőbe, és a kis kockákra vágott paprikát, az apróra vágott hagymát és fokhagymát.
Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a fűszerekkel, rádobjuk a kis kockákra vágott paradicsomot, és ha kicsit
kiengedte a levét, felöntjük kb. 200 ml vízzel, és visszarakjuk a paprikát. Addig rotyogtatjuk, amíg meg
nem puhul a zöldség, és közben folyamatosan pótoljuk a vizet. A legvégén belerakjuk a cukkinit és a
felaprított koriander felét, elkeverjük, majd 4 tojást ütünk bele. 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük,
és 10 perc alatt megsütjük. A koriander másik felével megszórva tálaljuk.

A sózott, borsozott kukoricákat 180 fokos sütőben kb. 50 percig sütjük, majd félretesszük hűlni. Egy
serpenyőbe teszünk egy kevés olajat, amire mindenféle feldarabolt zöldséget dobálunk: a paprikák, a
lilahagyma, a koktélparadicsomok, a chili paprika, majd a szárított és a friss fűszerek, a levagdosott
kukoricaszemek és a fokhagyma is mehet bele. Ha kicsit lepirult ráöntjük a bulgurt és a vizet,
beledobjuk a vajat, majd letakarva kb. 10 percig pároljuk. Ha a bulgur beszívta a vizet, hozzáadjuk a
friss bébispenótot, ami a hőtől azonnal összeesik, ráreszeljük a citrom héját és belefacsarjuk a levét is.
A grill sajtokat egy kiolajozott grillserpenyőben megsütjük, oldalankét 2-2 perc alatt. Tálaláskor alulra
mehet a zöldséges bulgur és a tetejére a grillezett sajt.

3 db kisebb cső kukorica
étolaj
1/2 db pritaminpaprika
1/2 db sárga kaliforniai paprika
1/2 db zöld kaliforniai paprika
1 fej lilahagyma

5 koktélparadicsom
1 db chili paprika
só, bors
1 tk pirospaprika
1 késhegynyi fahéj
1 gerezd fokhagyma

120 g bulgur
1.5 pohár víz
40 g vaj
1 nagy marék bébispenót
1 db citrom
2 db grill sajt



Görög cukkiniaspagetti - 1 adag

Uborkás, joghurtos csirkesaláta - 1 adag

Csirkemell paradicsomsalátával - 1 adag
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Avokádós tavaszi tekercs - 1 adag

1 közepes cukkini
200 g kápia paprika
1/2 hagyma
80 g feta sajt
30 g fekete olívabogyó

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

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

150 g koktélparadicsom
1/2 kígyóuborka, felaprítva
1 gerezd fokhagyma, reszelve
koriander
100 g csirkemell
50 g feta sajt
só, bors

1 ek olaj
1 lime leve
pici ecet

A paradicsomokat vágjuk fel és tegyük egy tálba. Adjuk hozzá a szeletelt fokhagymát és a koriandert.
Kockázzuk fel a sajtot. Keverjük össze az öntet hozzávalóit és locsoljuk meg vele a salátát, tegyük rá a
feta sajt darabokat. Keverjük jól össze, oszlassuk el a tányéron és tálaljuk az olíva olajon megpirított
csirkemellel.

1 ek evőkanál majonéz
2 ek görög / natúr joghurt
1 tk curry por
150 g sült csirke (maradék csirke is tökéletes)
1/2 db uborka
3 db retek

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 uborkát, a retek szeleteket és fűszerezzük
sóval és borssal. Tálaljuk pirítóssal.

50 g pur-pur kenyér / teljes kiőrlésű kenyér

2 db rizspapír
friss koriander
1/2 db avokádó
1 ek olívaolaj
1 tk szójaszósz
50 g 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 avokádóval, csíkokra vágott répával, 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..

1/2 db répa
friss koriander
1 ek olívaolaj
1 tk szójaszósz
50 g zöld saláta



Red csirkeragu - 1 adag
100 g csirkemell
1 sárgarépa
2 db kaliforniai paprika
1 vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma
5 db koktélparadicsom
1 ek oliva olaj
só, bors, tárkony, majoranna
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1/2 citrom leve
50 ml tejszín / növényi tejszín
10 g vaj
1 ek olivaolaj
1 tk zabliszt
100 ml 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, a paprikákat, paradicsomot és a répát. 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. Amikor a zöldségek megpuhultak, 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.

Baconös csirkemáj salátával - 1 adag
1 db citrom
1/2 tk oregánó
1 ek olívaolaj
1 tk darált fokhagyma
150 g csirkemáj
50 g kocka bacon
100 g spárga

1 db hagyma
1 tk kókuszzsír
1 ek fehérbor- ecet
60 g 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 májat, fűszerezzük sóval, borssal és
fedjük le. Helyezzük a májat és a félbevágott citromot egy sütőtálcára az előmelegített sütőben, és
süssük 20 percig, amíg a máj át nem sül.. Várjunk, amíg kissé lehűl, majd vágjuk kis darabokra.
Melegítsük meg az olajat egy kis serpenyőben és pirítsuk a spárgát és a hagymát 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 májjal
és citrommal.

Cukkini fasírt tejszínes basmati rizzsel - 1 adag
1 db tojás
8 g zabpehely
25 g vöröshagyma / fehér hagyma
2 gerezd fokhagyma
só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer
igény alapon lehet: curry, kurkuma, egyéb natúr fűszerek
150 g cukkini

35 g basmati rizs
30 g tejszín
6 g olívaolaj
friss petrezselyem

A tojást, zabpelyhet, kockákra vágott vöröshagymát, fokhagymát, fűszereket és legyalult (lereszelt)
cukkinit összegyúrjuk. Jómagam muffin formában szeretem ezeket kisütni. Ekkor az olajat a masszába
teszem vagy megkenem vele a fasírtok tetejét. Ha zsiradékban, serpenyőben sütjük, akkor apró
korongokat formázva laposan könnyen és hamar átsülnek. A basmati rizst megfőzzük, majd fűszerezzük
és tejszínnel felforraljuk. Maréknyi friss petrezselymet keverhetünk bele. Tálaljuk vele a fasírtokat.



Parajgombóc - 2 adag (1 adag = 1 étkezés)
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250 g spenót (mirelit parajkrém)
2 gerezd fokhagyma
100 g zabpehely
só ízlés szerint
bors ízlés szerint (őrölt)
50 g basmati rizs

1 db tojás
2 db tojásfehérje
szerecsendió ízlés szerint (őrölt)
1 csokor petrezselyem (apróra vágva)
2 ek vaj (olvasztott)

A parajkrémet kiolvasztjuk, összekeverjük a zúzott fokhagymával és 1 egész tojással. Hozzáadjuk a
zabpelyhet. Sózzuk, borsozzuk és szerecsendióval fűszerezzük. A tojásfehérjékből kemény habot
verünk és óvatosan az előzőekhez forgatjuk. A zsemlemorzsát apránként hozzáadagoljuk, jól
összedolgozzuk. Akkor jó, ha gombócokat tudunk formázni belőle. Pingponglabda méretű gombócokat
formálunk a masszából és lobogó, sós vízben kb. 10 perc alatt megfőzzük. Még melegen leöntjük az
olvasztott vajjal és meghempergetjük az apróra összevágott petrezselyemben. Rizst főzünk, erre
helyezzük végén a gombócokat. Választhatunk valamilyen pesztót a Lopott percek 1.0-ból vagy
készíthetünk egy kevés parajból csak mártást is a tetejére.

Diétás, kapros túrógombóc - 1 adag
250 g tehéntúró (félzsíros vagy zsírszegény)
35 g zabpehely
2 db tojás
1 kk só
kapor ízlés szerint (friss vagy szárított)
50 g natúr joghurt
citrom leve, fokhagyma

A túrót áttörjük villával. Hozzáadjuk a zabpelyhet (legjobb az apró szemű vagy lehet zabliszt is), a
tojások sárgáját, a sót (kb. 1 csapott kávéskanálnyit) és a kaprot (szárítottból egy jó marékkal mehet
bele). A tojások fehérjét egy csipetnyi sóval habbá verjük, majd óvatosan a túrós masszába dolgozzuk.
Az egészet jó fél óráig állni hagyjuk. Vizes kézzel kis gombócokat formázunk, és forrásban levő enyhén
sós vízben 12 perc alatt megfőzzük őket. Ne a legnagyobb lángon főzzük a gombócokat, csak
mérsékelten bugyogjon a víz! Natúr joghurtból, fokhagymából, kevés citrom levéből mártogatóst
készítünk.

1 db alma
1 db tojás
3 kk nádcukor, fahéj
30 g zabpehely
50 g natúr joghurt
10 g vaj
30 g tejföl

Diétás almagombóc - 1 adag

Az almát lereszeljük, kinyomkodjuk. Hozzáadunk egy tojást, 2 kiskanál nádcukrot vagy édesítőt és ízlés
szerinti fahéjat, illetve a zabpelyhet. Gombócokat formázunk. Forrásban lévő vízbe tesszük, megfőzzük
őket. Szűrőkanállal kiszedjük őket, miután megfőttek és kevés olvasztott vajon átforgatjuk azokat. Tejfölt
kis kanál nádcukorral vagy édesítővel keverünk el öntetként. Mehet cukormentes lekvár is.

Sajtos sült padlizsán - 1 adag

1/2 db padlizsán (közepes)
1 db paradicsom
1/2 db kaliforniai paprika
50 g krémsajt (natúr)
30 g mozzarella sajt
zöldfűszer ízlés szerint

10g parmezán sajt
só, bors, fokhagyma
3 g olíva olaj

A megmosott padlizsánokat kb. ujjnyi vastagra felszeleteljük, enyhén megsózzuk, és fél órát állni hagyjuk.
Közben a megmosott paradicsomot és paprikát is karikákra felszeleteljük, a zellert felaprítjuk. A megpucolt
foghagymagerezdeket összezúzzuk, a sajtokat lereszeljük. Elkészítjük a sajtkrémet: összedolgozzuk egy
tálkában a krémsajtot tetszés szerint válogatott zöldfűszerekkel, fokhagymával, borsozzuk. Egy tepsiben
rétegezzük a zöldségeket, ráöntjük a sajtkrémet. Megszórjuk reszelt sajttal. Kb. 20 percig sütjük.



Besamell zöldségágy - 1 adag
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Cukkini lecsó - 1 adag

Padlizsán lecsó - 1 adag

Cukkinis lecsós máj - 1 adag

200 g mexikói keverék (mirelit)
2 ek olíva olaj
2.5 dl tej
1 kk vaj
1 ekl zabliszt
szerecsendió ízlés szerint

Egy lábasban felforrósítjuk az olajat, majd beletesszük a fagyasztott zölségeket, enyhén megsózzuk.
Lassú tűzön fedő alatt kb. 10 perc alatt puhára pároljuk, közben néhányszor megkeverjük, nehogy
lekapódjon. Ezalatt felforraljuk a tejet, félretesszük. Egy másik edényben felolvasztjuk a vajat, rászórjuk a
lisztet, világosra pirítjuk. Felöntjük a forró tejjel, csomómentesre keverjük. Ízesítjük sóval, borssal,
szerecsendióval, pirospaprikával. Sűrűsödésig kevergetjük. Ha a zöldség és a mártás is elkészült,
kiszedjük a zöldséget egy tányérra, meglocsoljuk a besamellel.

só ízlés szerint
bors ízlés szerint
pirospaprika fűszer

1db cukkini
1/2 db vöröshagyma
1 ek olaj
2 db paradicsom
1/2 ek fűszerpaprika
150 g virsli
só ízlés szerint

A cukkinit meghámozzuk és felszeleteljük. A hagymát apró kockára vágjuk. A paradicsomokat
forrásban lévő vízbe dobjuk 1-2 percre, majd vízből kivéve könnyedén lehúzzuk a héját. Kevés olajon
megdinszteljük a hagymát, majd a tűzről lehúzzuk. Beletesszük a felaprított paradicsomot és
meghintjük a pirospaprikával. Kb. 10 perc alatt a paradicsomot szétfőzzük benne. Sózzuk. Hozzáadjuk
a cukkinit és puhára főzzük. A legvégén kerül bele a felkarikázott virsli, ezzel is pár percig főzzük.

1 ek olívaolaj
1/2 db vöröshagyma
1/2 db padlizsán
1/2 db cukkini
100 g csiperkegomba
100 g paprika

200 g sűrített paradicsom
1 gerezd fokhagyma
2 teáskanál fűszerpaprika
1 csipet chili
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

A hagymát olajon teflonos serpenyőben megdinszteljük kicsit. Hozzáadjuk a gombát, a padlizsánt, a
paprikát, a cukkinit és a paradicsomszószt. Fűszerekkel ízesítjük, és beledobjuk a fokhagymát is. Addig
rotyogtatjuk, amíg meg nem puhulnak a hozzávalók.

1 db kisebb cukkini
1/ 2db paprika
1 db paradicsom
1 db vöröshagyma
250 g csirkemáj
1 tk fűszerpaprika
2 ek olaj

A májat megtisztítjuk, és kb 2 cm-es darabokra vágjuk. A zöldségeket szintén ekkorára, a vöröshagymát
pedig apróra. Egy nagyobb serpenyőben olajon megfonnyasztjuk a vöröshagymát, rátesszük a májat, és
"fehéredésig" pirítjuk. Megszórjuk pirospaprikával, sózzuk, borsozzuk, és hozzáadjuk a zöldségeket is
(mindet egyszerre). Elkeverjük, majd lefedve kb. 15 percig takarékon összerotyogtatjuk.



Római csirkemáj - 1 adag

15FŐÉTELEK VACSORÁRA

Zöldséges sült csirkemáj - 1 adag

Hagymás máj almával - 1 adag

30g füstölt szalonna
1db burgonya
100g csirkemáj
1 kk majoranna
1 db zöldhagyma
1 gerezd fokhagyma

2 db közepes gomba
1/2 db zöldpaprika
1 db kisebb paradicsom
50 g trappista sajt
só, bors ízlés szerint

Egy római vagy jénai tál alját kirakjuk a szalonnaszeletekkel, kicsit az oldalára is jusson. A krumpli felét
ráosztjuk, megszórjuk ételízesítővel, borssal, pici sóval. A zöldhagymát felkarikázzuk, felét rászórjuk. 2
gerezd fokhagymát reszelünk rá. A lecsepegtetett csirkemájat összekeverjük a majorannával, a
fokhagyma tetejére rendezzük. A krumpli másik felével betakarjuk. Ismét ételízesítő, bors, kevés só. A
gombát nyolcadokba vágva rádobjuk. A zöldpaprikát kicsumázzuk, csíkokra szeljük, ráosztjuk. Ugyanezt
tesszük a hámozott paradicsommal. Rátesszük az edény tetejét, és előmelegített sütőbe toljuk 50 percre
(nem kell alá sem víz, sem zsiradék, a füst. szalonna és az újkrumpli ezt megoldja.) Levesszük a tetőt,
rászórjuk a reszelt sajtot, és 10 perc alatt a tetejét pirosra sütjük.

100 g szalonna
1/2 db vöröshagyma
1/2 tk fűszerpaprika
1 db paprika
1 db paradicsom
só, bors ízlés szerint

1 db közepes burgonya
1 dl alaplé
125 g csirkemáj
petrezselyem ízlés szerint

Egy serpenyőbe rakjuk a felkockázott szalonnát, kisütjük a zsírját, és rádobjuk a felaprított
vöröshagymát. Üvegesre pároljuk, majd megszórjuk fűszerpaprikával. Hozzáadjuk a felkockázott
paprikát, a paradicsomot és a burgonyát, sózzuk-borsozzuk, az egészet összekeverjük. Felöntjük az
alaplével, majd mérsékelt lángon, lefedve 15 percet főzzük. Ha letelt a negyed óra, hozzáadjuk a
feldarabolt májat, és lefedve további 15-20 percet főzzük. Tálaláskor meghintjük még egy adag sóval, és
egy nagy marék petrezselyemmel.

150 g csirkemáj
100 g vöröshagyma
1 db alma
1 ek napraforgó olaj
só, bors ízlés szerint
majoranna, babérlevél

1 ek nádcukor
50 g vaj
150 g burgonya

A hagymát karikázzuk fel, szedjük szeleteire. Az almát mossuk meg, vágjuk kb. 2 cm-es cikkekre. A
májat csíkokra vágjuk fel. Borsozzuk be. A burgonyát hámozzuk meg, és vágjuk negyedekre. Kevés
olajra dobjuk rá a hagymát, fűszerezzük sóval, borssal. Fedő alatt 10 percig lassú tűzön főzzük, néha
kevergessük meg. Adjuk hozzá a majorannát és a széttépkedett babérlevelet, és főzzük még kb. 10
percig puhára. Vegyük le a tűzről. A vajat egy teflonos serpenyőben olvasszuk fel, az almacikkek
mindkét oldalát ezen süssük meg, ehhez összesen kb. 5 percre van szükség. Mikor kész, szedjük át egy
edénybe. A megmaradt vajra kanalazzuk rá a knádcukrot, kevergessük, várjuk meg, míg
karamellizálódik. Ezt a keveréket locsoljuk rá az almára. A felcsíkozott májat kevés olajon kb. 4-5 perc
alatt megpirítjuk, ezután ízlés szerint megsózzuk. A burgonyát sós vízben puhára főzzük. Egy nagyobb
serpenyőben a májat a hagymával összepirítjuk 2-3 perc alatt, sűrűn kevergetjük. Rádobáljuk az almát,
már nem keverjük, csak néhányszor összerázzuk az ételt, és már tálalható is a sós burgonyával.



Duciforradalom

Snackek
Alma - ananász smoothie 2
Almás pite smoothie 3
Almás tál 8
Ananász - mangós smoothie 2
Avokádó mandula smoothie 4
Avokádós smoothie 3
Banános - mogyoróvajas protein süti 6
Barack - banán smoothie 3
Barack tál 8
Barackos smoothie 2
Citrus tál 8
Citrus tál 2 8
Citrus tál 3 8
Citrus tál 4 8
Citrus tál 5 8
Citrus tál 6 8
Citrus tál 7 8
Cottage cheese - lime smoothie 3
Déli tál 8
Dinnye mix smoothie 4
Dió - kókusz smoothie 4
Epres - málnás smoothie 2
Erdei gyümölcs smoothie 2
Erdei gyümölcs tál 8
Erdei gyümölcs tál 2 8
Étcsokis keksz 6
Exotic tál 8
Exotic tál 2 8
Fahéjas, almás csiga 9
Fokhagymás - cukkinis csiga 7
Fokhagymás - spenótos csiga 6
Grapefruit - citrom smoothie 3
Green smoothie 1
Gyümölcs snackek maggal 8
Jeges kávés smoothie 3
Joghurtos barack smoothie 3
Joghurtos citrom smoothie 4
Joghurtos dinnye smoothie 4
Joghurtos körte smoothie 3
Joghurtos lime smoothie 4
Joghurtos mandarin smoothie 4
Joghurtos meggy smoothie 3
Joghurtos sárgabarack smoothie 3
Joghurtos sárgadinnye smoothie 4
Joghurtos szilva smoothie 3
Kakaós - kókusz smoothie 4
Kesu - mandula smoothie 4

Kivis smoothie 1
Kókusz - mandula smoothie 4
Kókusz - rizs smoothie 4
Kókuszos - barack smoothie 2
Kókuszos banán smoothie 3
Kókuszos eper smoothie 3
Kókuszos málna smoothie 3
Kókuszos meggy smoothie 3
Kókuszos red smoothie 4
Kókuszos ricotta chia golyók 9
Kókuszos szőlő smoothie 4
Málnás - cseresznyés smoothie 2
Málnás - körtés smoothie 1
Mangós - áfonyás smoothie 2
Mangós - kókuszos protein süti 7
Meggyes smoothie 1
Mentás smoothie 2
Milánói tortilla 5
Mocca smoothie 1
Mogyoróvajas keksz 7
Nyári tál 8
Őszi almás smoothie 1
Őszi körtés smoothie 1
Őszi szilvás smoothie 1
Őszi tál 8
Őszi tál 2 8
Őszi tál 3 8
Paradicsom smoothie 4
Red smoothie 1
Red tál 8
Red tál 2 8
Red tál 3 8
Red tál 4 8
Red tál 5 8
Répás-cukkinis palacsinta 5
Sárgarépás pufóka 5
Sütőtökös smoothie 1
Tavaszi tál 8
Téli tál 8
Téli tál 2 8
Téli tál 3 8
Téli tál 4 8
Tropical chia smoothie 2
Tropical smoothie 2
Túrós - almás smoothie 3
Virslis, sajtos stanglik 9
Yellow smoothie 1
Zabos smoothie 4



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Mocca

Green

1

Red

Smoothie receptek: Az összes összetevőt tegyük turmixgépbe és keverjük krémesre. Ahol külön
adagolást látsz, arra figyelj. A többi 1 adagnak számít.

Őszi szilvás - 2 adag

1 dl tej
1 db közepes banán
1 ek nádcukorcukor (vagy méz)
2 teáskanál instant kávé
1/2 teáskanál vaníliás cukor
1 ek cukrozatlan kakaópor
1 csésze jégkocka

1 közepes db cékla
30 g meggy
2 dl piros gyüm. lé
30 g málna
30 g eper

1/3 db ananász
1/2 közepes db körte
1 db kivi
20 g spenót
1/2 citrom leve
1/2 ek méz
1.5 dl víz

Yellow - 2 adag
1/2 db ananász
1/2 db mangó
1/2 db körte
1/2 db banán
1 narancs leve

2 db szilva
1/2 dl mandulatej
késhegynyi fahéj
1/2 ek chiamag
1/2 ek méz

Őszi körtés - 2 adag
1/2 db körte
1/2 dl görög joghurt
0.5 cm gyömbér
1/2 ek méz
1/2 ek zabpehely

Őszi almás - 2 adag
1/2 db alma
1/2 db sárgarépa
1/2 narancs leve
1/2 dl víz
1 ek zabpehely

Sütőtökös
160 g sütőtök
1/2 dl tej
1/2 db banán
30g vanília fagylalt
fahéj ízlés szerint
1/3 ek méz

Kivis
300 g kg kivi
40 g spenót
50 g kígyóuborka
1/2 db banán
1/2 dl víz

Málnás - körtésMeggyes
75 g meggy
1 dl meggylé
75 g joghurt
1 ek méz

1 db körte
75 g málna
1 ek méz
100 ml víz



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Mangós - áfonyás

Mentás

2

Epres - málnás

Smoothie receptek: Az összes összetevőt tegyük turmixgépbe és keverjük krémesre. Ahol külön
adagolást látsz, arra figyelj. A többi 1 adagnak számít.

Málnás - cseresznyés

Ananász - mangós

Tropical - 2 adag Tropical chia

Erdei gyümölcs Barackos Kókuszos - barackAlma - ananász

1 db érett mangó
20 g vörösáfonya (fagyasztott)
4 ek joghurt
1 dl víz

100 g eper
100 g málna
1.5 dl mandulatej
2 db jégkocka (opcionális)

1/2 db mangó
1/3 db ananász
100 g joghurt
1 dl mandulatej

150 g eper
1/2 db nektarin/barack
10 szem áfonya
8 szem szőlő
1/3 ananász
2 mentalevél

50 g cseresznye
50 g málna
125 g görög joghurt
50 ml víz
1 tk vaníliás cukor

15 dkg ananász (friss)
1.5 dl gyümölcsjoghurt
(ananászos vagy kókuszos)
5 db jégkocka

1/2 db mangó
1/3 db ananász
1 db banán
2 narancs leve
2 dl víz
1 ek chiamag

125 g erdei gyümölcs
mix
175 ml tej
1/2 ek méz

1/2 dl joghurt
1/2 dl víz
50 g őszibarack
50 g sárgabarack
1/2 citrom leve
1 ek méz
jégkocka

2 db alma
1/3 db ananász
menta

1 dl kókusztej
7 g zabpehely
1/2 teáskanál méz
1 db őszibarack



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Avokádós - 2 adag

Almás pite

3

Grapefruit - citrom

Smoothie receptek: Az összes összetevőt tegyük turmixgépbe és keverjük krémesre. Ahol külön
adagolást látsz, arra figyelj. A többi 1 adagnak számít.

Barack - banán

Jeges kávés

Túrós - almás Joghurtos körte

Joghurtos barack Joghurtos sárgabarack Joghurtos meggyJoghurtos szilva

1/2 db érett avokádó
300 ml tej
1/2 ek méz)

2 db grépfrút (piros )
4 db citrom
2 dl víz
2 db jégkocka

100 ml kávé
250 ml tej
50 g cukormentes
vanília fagylalt

Cottage cheese - lime
1/2 lime
1/2 lime héja
1.5 dl víz
1/2 db körte
50 g cottage cheese

1 db alma
1/2 db banán
1.5 dl mandulatej
pici vanília aroma
fahéj ízlés szerint

1 db őszibarack
1 db banán
2 dl narancs leve

50 g tehéntúró
1/2 db alma
1 dl tej
1/2 csomag vaníliás cukor

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
1/2 db körte

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
1 db őszibarack

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
2 db sárgabarack

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
3 db kicsi szilva

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
50 g meggy

Kókuszos eper
150 ml kókusztej
1 dl sovány tej
50 g eper

Kókuszos meggy Kókuszos málnaKókuszos banán

150 ml kókusztej
1 dl sovány tej
1/2 banán

150 ml kókusztej
1 dl sovány tej
50 g málna

150 ml kókusztej
1 dl sovány tej
40 g meggy



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Avokádó mandula

Zabos

4

Kókusz - mandula

Smoothie receptek: Az összes összetevőt tegyük turmixgépbe és keverjük krémesre.

Kókusz - rizs

Dió - kókusz

Kakaós - kókusz Joghurtos mandarin

Joghurtos dinnye Joghurtos sárgadinnye Joghurtos limeJoghurtos citrom

1/2 db érett avokádó
150 ml mandula tej
1/2 ek méz)

Kesu - mandula

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
3 pici mandarin

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
170 g görögdinnye

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
140 g sárgadinnye

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
2 db citrom, 5g nádcukor

Dinnye mix Paradicsom Kókuszos szőlőKókuszos red
150 ml kókusztej
1 dl sovány tej
25 g málna
20 g meggy
5 g nádcukor

150 ml kókusztej
1 dl sovány tej
60 g szőlő

150 ml zabtej
4 db kisebb paradicsom

10 g mandula
1/2 db banán
150 ml kókusztej
pici vanília aroma
fahéj ízlés szerint

10 g dió
1/2 db banán
150 ml kókusztej
pici vanília aroma
fahéj ízlés szerint

10 g kesudió
1/2 db banán
150 ml mandulatej
pici vanília aroma
fahéj ízlés szerint

10 g apró zabpehely
1/2 db banán
150 ml kókusztej
pici vanília aroma
fahéj ízlés szerint

10 g kókusz csipsz
1/2 db banán
150 ml rizstej
pici vanília aroma
fahéj ízlés szerint

10 g dió
1/2 db banán
150 ml kókusztej
pici vanília aroma
kakaó por (kevés)

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
2 db lime, 5g nádcukor

1 dl joghurt
1 dl sovány tej
85 g görögdinnye
70 g sárgadinnye



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Répás-cukkinis palacsinta - 1 adag

Milánói tortilla - 4 adag - 1 adag = 1 étkezés

5

Sárgarépás pufóka - 1 adag

100 g sárgarépa szelve
30 g cukkini, reszelve
1 tojás
30 g hagyma
1 ek kapor összevágva
1 ek tönkölyliszt / zabliszt (választható)

Reszeljük le a répát 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
30 g zabpehely
30 g reszelt sárgarépa
15 g hagyma
15 g 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).

4 teljes kiőrlésű tortilla lap
60 g reszelt mozzarella
50 g darált pulykahús
300 g csiperke gomba
60 g hagyma
100 g paradicsom

100 g paradicsom konzerv
4 gerezd fokhagyma
só, bors, bazsalikom, piros paprika

A hagymát forró serpenyőben megpirítjuk, megszórjuk piros paprikával. Rádobjuk a húst, fűszerezzük.
Amikor már színe van, hozzáöntjük a gombát, 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 milánói ragut. Erre a rétegre is kerül sajt. A
másik tortilla lappal befedjük. Mindkét oldalát készre sütjük.



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Étcsokis keksz - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Fokhagymás - spenótos csiga - 8 adag - 1 adag = 1 étkezés

6

Banános - mogyoróvajas protein süti - 5 adag - 1 adag = 1 étkezés

110 g étcsoki
40 g liszt

A csokit megolvasztjuk, hozzákeverjük a lisztet, csillagcsöves nyomózsákba töltjük a tésztát, és kis
rózsákat nyomunk belőle sütőpapírra. 160 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütjük őket, és kész is
vannak a kekszeink.

2 ek fehérjepor
1 ek zsírszegény kakaópor
0.5 tk gluténmentes sütőpor
1 db banan
1 db tojás
60 ml mandulatej

Toppinghoz, tetejére:
70 ml mandulatej
100 g mogyoróvaj

A toppinghoz a mandulatejet és a mogyoróvajat nagyon alaposan kikeverjük, habosítjuk, majd a hűtőbe
tesszük. A tésztához mindent egy aprítógépbe teszünk, és krémesre pürésítjük. A masszát 2-3
bögrében eloszlatjuk, és a mikróban 2,5 perc alatt megsütjük. Kifordítjuk a bögréből (esetleg hagyhatjuk
hűlni, ha nem szeretjük melegen), és szedünk rá a toppingból. 5 adagra osszuk el.

A csiga tésztájához:
75 ml tej
20 g élesztő
1 csipet cukor
250 g zabliszt / teljes kiőrlési liszt
25 g tejföl
1 db tojás

A tejet langyosra melegítjük, belemorzsoljuk az élesztőt, rakunk bele egy csipet cukrot, majd
megvárjuk, amíg felfut. A lisztet egy tálba mérjük, hozzáadjuk a tejfölt, a tojásokat, a sót és az élesztős
tejet, és elkezdjük összeállítani a tésztát. Végül hozzácsurgatjuk az olvasztott vajat, és szép, sima
tésztát dagasztunk belőle. Letakarva 40-50 percig kelesztjük. A töltelékhez az olívaolajat egy
serpenyőbe öntjük, az átzúzott fokhagymát kissé lepirítjuk rajta, hogy illatozni kezdjen, majd mehet rá a
spenót kb. 1-1,5 percre, amíg kissé összeesik. Sózzuk, borsozzuk, majd félrehúzzuk. Ha fagyasztott
spenótot használtok, olvasszátok meg a mikróban a serpenyős mozzanat előtt, és 2-3 perccel tovább
piruljon a serpenyőben. A sajtot lereszeljük. A tésztát kicsit átgyúrjuk, majd lisztezett deszkán kb. 45 x
24 cm-es téglalappá nyújtjuk. Rárakjuk a spenótos tölteléket, mehet rá a reszelt sajt 4/5-e, és a
hosszabbik oldalánál elkezdjük feltekerni. Félúton elvágjuk a tésztát, és a másik felét is feltekerjük (ha
nagyobb csigákat szeretnénk, ne vágjuk ketté). Ujjnyi vastag csíkokat vágunk a hengerekből, és
sütőpapíros tepsire rakjuk őket. A maradék sajtot a csigák tetejére szórjuk, 20 percet kelesztjük őket,
majd mehetnek a 175 fokra előmelegített sütőbe kb. 20 percre.

Töltelékhez:
1 ek olívaolaj
3 gerezd fokhagyma
100 g bébispenót
só, bors
125 g cheddar

1 tk só
25 g olvasztott vaj



SNACKEK (tízórai és uzsonna)

Mogyoróvajas keksz - 2 adag - 1 adag = 1 étkezés

Fokhagymás - cukkinis csiga - 8 adag - 1 adag = 1 étkezés

7

Mangós - kókuszos protein süti - 5 adag - 1 adag = 1 étkezés

75 g mogyoróvaj
40g zabliszt

Összekeverjük a mogyoróvajat és a lisztes, csillagcsöves nyomózsákba töltjük a tésztát, és kis rózsákat
nyomunk belőle sütőpapírra. 160 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütjük őket, és kész is vannak a
kekszeink.

2 ek fehérjepor
1 ek zsírszegény kakaópor
0.5 tk gluténmentes sütőpor
1/2 db mangó
1 db tojás
60 ml kókusztej

Toppinghoz, tetejére:
70 ml kókusztej
100 g mogyoróvaj

A toppinghoz a kókusztejet és a mogyoróvajat nagyon alaposan kikeverjük, habosítjuk, majd a hűtőbe
tesszük. A tésztához mindent egy aprítógépbe teszünk, és krémesre pürésítjük. A masszát 2-3
bögrében eloszlatjuk, és a mikróban 2,5 perc alatt megsütjük. Kifordítjuk a bögréből (esetleg hagyhatjuk
hűlni, ha nem szeretjük melegen), és szedünk rá a toppingból. 5 adagra osszuk el.

A csiga tésztájához:
75 ml tej
20 g élesztő
1 csipet cukor
250 g zabliszt / teljes kiőrlési liszt
25 g tejföl
1 db tojás

A tejet langyosra melegítjük, belemorzsoljuk az élesztőt, rakunk bele egy csipet cukrot, majd
megvárjuk, amíg felfut. A lisztet egy tálba mérjük, hozzáadjuk a tejfölt, a tojásokat, a sót és az élesztős
tejet, és elkezdjük összeállítani a tésztát. Végül hozzácsurgatjuk az olvasztott vajat, és szép, sima
tésztát dagasztunk belőle. Letakarva 40-50 percig kelesztjük. A töltelékhez az olívaolajat egy
serpenyőbe öntjük, az átzúzott fokhagymát kissé lepirítjuk rajta, hogy illatozni kezdjen, majd mehet rá a
lereszelt és alaposan kinyomkodott cukkini pár percre, amíg kissé összeesik. Sózzuk, borsozzuk, majd
félrehúzzuk. A sajtot lereszeljük. A tésztát kicsit átgyúrjuk, majd lisztezett deszkán kb. 45 x 24 cm-es
téglalappá nyújtjuk. Rárakjuk a cukkinis tölteléket, mehet rá a reszelt sajt 4/5-e, és a hosszabbik
oldalánál elkezdjük feltekerni. Félúton elvágjuk a tésztát, és a másik felét is feltekerjük (ha nagyobb
csigákat szeretnénk, ne vágjuk ketté). Ujjnyi vastag csíkokat vágunk a hengerekből, és sütőpapíros
tepsire rakjuk őket. A maradék sajtot a csigák tetejére szórjuk, 20 percet kelesztjük őket, majd
mehetnek a 175 fokra előmelegített sütőbe kb. 20 percre.

Töltelékhez:
1 ek olívaolaj
3 gerezd fokhagyma
120 g cukkini
só, bors
125 g cheddar

1 tk só
25 g olvasztott vaj
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Gyümölcs snackek maggal / kekszekkel

• 15g választott mag
• választott gyümölcs (adagja a mellette olvasható gramm)
• amennyiben több gyümölcsöt is szeretnél, adagjukat annyi felé oszd, ahány
félét eszel. pld, ha felezed őket, mindkét gyümölcsből 1/2-1/2 mennyiséggel
számolj)
• mag helyett mehet 3 db cukormentes keksz (pld. gúllon)

200g
220g
200g
120g
260g
180g
40g

330g
320g
140g
400g

• áfonya
• alma
• ananász
• banán
• birsalma
• cseresznye
• datolya (nyers)
• egres
• eper
• füge (nyers)
• görögdinnye

130g
300g
150g
200g
300g
350g
200g
160g
200g
200g
220g

• gránátalma
• grapefruit
• khaki
• kivi
• körte
• málna
• mandarin
• mangó
• meggy
• mirelit erdei gyümölcs
• narancs

250g
200g
260g
260g
300g
230g
300g
240g
220g
130g

• őszibarack
• naspolya (nyers)
• papaya
• pomelo
• ribizli
• sárgabarack
• sárgadinnye
• szeder
• szilvafélék
• szőlő

Gyümölcs tálak snackek maggal / kekszekkel

• 15g választott mag
• választott gyümölcs tál
• mag helyett mehet 3 db cukormentes keksz (pld. gúllon)

Erdei gyümölcs tál
60 g áfonya
100 g eper
110 g málna

Citrus tál
60 g mandarin
70 g narancs
60 g kivi

Barack tál
125 g őszibarack
115 g sárgabarack

Erdei gyümölcs tál 2.
80 g szeder
100 g eper
110 g málna

Red tál
65 g meggy
100 g eper
110 g málna

Red tál 2.
65 g meggy
60 g áfonya
80 g szeder

Red tál 3.
65 g meggy
110 g málna
80 g szeder

Red tál 4.
100g ribizli
110 g málna
80 g szeder

Red tál 5.
100 g ribizli
65 g meggy
110 g málna

Őszi tál
75 g alma
100 g körte
45 g szőlő

Őszi tál 2.
75 g alma
100 g körte
40 g banán

Téli tál
60 g mandarin
70 g narancs
40 g banán

Téli tál 2.
60 g kivi
70 g narancs
40 g banán

Téli tál 3.
75 g alma
70 g narancs
40 g banán

Téli tál 4.
75 g alma
70 g narancs
60 g mandarin

Exotic tál
85 g papaya
50 g mangó
40 g banán

Exotic tál 2.
85 g papaya
50 g mangó
85 g pomelo

Citrus tál 2.
60 g mandarin
70 g narancs
85 g pomelo

Citrus tál 3.
60 g mandarin
60 g kivi
85 g pomelo

Citrus tál 4.
70 g narancs
60 g kivi
85 g pomelo

Citrus tál 5.
70 g narancs
60 g kivi
65 g ananász

Citrus tál 6.
70 g narancs
40 g banán
65 g ananász

Citrus tál 7.
60 g mandarin
40 g banán
65 g ananász

Nyári tál
130 g görögdinnye
100 g sárgadinnye
65 g ananász

Tavaszi tál
60 g cseresznye
65 g meggy
75 g alma

Déli tál
70 g füge
20 g datolya

Őszi tál 3.
75 g szilva
85 g őszibarack
75 g sárgabarack

Almás tál
110 g alma
130 g birsalma
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Kókuszos ricotta chia golyók - 9 adag - 1 adag = 1 étkezés

Fahéjas, almás csiga - 8 adag - 1 adag = 1 étkezés

9

Virslis, sajtos stanglik - 10 adag - 1 adag = 1 étkezés

A csiga tésztájához:
75 ml tej
20 g élesztő
1 ek nádcukor
250 g zabliszt / teljes kiőrlési liszt
25 g tejföl
1 db tojás

A tejet langyosra melegítjük, belemorzsoljuk az élesztőt, rakunk bele egy csipet cukrot, majd megvárjuk,
amíg felfut. A lisztet egy tálba mérjük, hozzáadjuk a tejfölt, a tojásokat, a sót és az élesztős tejet, és
elkezdjük összeállítani a tésztát. Végül hozzácsurgatjuk az olvasztott vajat, és szép, sima tésztát
dagasztunk belőle. Letakarva 40-50 percig kelesztjük. A töltelékhez az olívaolajat egy serpenyőbe öntjük,
mehet rá reszelt alma fahéjjal. Engedjük karamellizálódni. Húzzuk félre. A tésztát kicsit átgyúrjuk, majd
lisztezett deszkán kb. 45 x 24 cm-es téglalappá nyújtjuk. Rárakjuk az almás tölteléket, és a hosszabbik
oldalánál elkezdjük feltekerni. Félúton elvágjuk a tésztát, és a másik felét is feltekerjük (ha nagyobb
csigákat szeretnénk, ne vágjuk ketté). Ujjnyi vastag csíkokat vágunk a hengerekből, és sütőpapíros
tepsire rakjuk őket. 20 percet kelesztjük őket, majd mehetnek a 175 fokra előmelegített sütőbe kb. 20
percre.

Töltelékhez:
1 ek olívaolaj
4 db alma
ízlés szerinti fahéj

1 tk só
25 g olvasztott vaj

250 g ricotta
150 g kókuszreszelék
100 ml kókuszkrém
5 ek méz
1 tk vanília kivonat
1 ek chiamag

A kókuszos ricottagolyók hozzávalóit összegyúrjuk, és hűtőben letakarva legalább fél órát pihentetjük.
Ezután golyókat formázunk belőle, és chia magban hempergetjük.

1 csomag leveles tészta (aldi LIGHT)
8 db műbeles sertésvirsli
2 ek tejföl
só, bors
1 db tojás
30 g füstölt sajt
30 g trappista

A stanglikhoz a leveles tészta lapjait széthajtjuk, majd 4-4 egyenlő téglalapra vágjuk őket hosszában. A
lehámozott virsliket a téglalapok közepére tesszük, és egy fogvájóval pár helyen megszurkáljuk. A virslik
körül 1-2 centinként bevagdossuk a tésztalapokat úgy, hogy a virsli alatt nem vágjuk át a tésztát. Az így
kapott tésztacsíkokat egyszer jobbról, egyszer balról ráhajtogatjuk a virslire. A körbefont tészta tetejét
pedig lekenjük a tejföllel, sóval és borssal elkevert tojással, majd megszórjuk a tetejét a kétféle reszelt
sajttal. 175 fokosra előmelegített sütőbe tesszük 25-35 percre – lehetőleg a sütő alsóbb felébe, hogy a
sajt a tetején ne égjen meg, amíg a tészta át nem sül. Habár megszokott finomság és frissen az igazi,
azért várjunk 15-20 percet, miután kivettük a sütőből, nehogy baleset legyen a


