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Joghurtos-kapros uborkaleves

Joghurtos nektarinlevesGaspacho, a nyári vitaminbomba

Hozzávalók 3–4 sze-
mélyre: 70 dkg friss apró 
uborka, 5 dl natúr joghurt, 2 
friss fokhagymaszár, 1 csokor 
kapor, 1 citrom vagy lime le-
ve, só, bors.

Elkészítése: Az uborkát 
meghámozzuk, kis lyukú re-
szelőn lereszeljük, és meg-
sózzuk. A fokhagymaszárat 
megpucoljuk, majd apróra vág-
juk, egy keveset félreteszünk 
a tálaláshoz. Egy tálban el-
keverjük a többi hozzávalót. 
A reszelt uborkát kinyomkod-
juk (de az uborkalevet nem 
öntjük ki), és a fokhagymá-
val együtt a joghurthoz adjuk. 
A levest botmixerrel pürésít-
jük, miközben apránként hoz-
záöntjük az uborkalevet is, 
vigyázva, hogy ne legyen túl 
híg. Ha kész, ízesítjük sóval és 
borssal, majd hűtőbe tesszük, 
míg jól le nem hűl. Tálaláskor 
megszórjuk kaporral és aprí-
tott fokhagymaszárral.

Hozzávalók 3–4 sze-
mélyre: 50 dkg nektarin, 4 dl 
natúr joghurt, méz, kevés só, 
tejföl, menta, nektarindarabok 
a tálaláshoz.

Elkészítése: A gyümölcsöt 
megmossuk, felszeleteljük, föl-
engedjük annyi vízzel, amennyi 

ellepi. Még hidegen hozzáad-
juk a joghurtot, az ízlés szerinti 
mézet, kevés sót, és rövid időre 
feltesszük a lángra, amíg a nek-
tarin enyhén szét nem fő. Ekkor 
már el is készült. Pürésítjük, és 
behűtjük. Friss gyümölccsel, 
mentával és tejföllel tálaljuk.

Hozzávalók 1–2 személy-
re: 4 nagy paradicsom, 1 piros 
húsú paprika, 3–4 uborka, 1 új-
hagyma, 2 cikk fokhagyma, só, 
bors, 2 evőkanál olívaolaj, 6–7 
nagy bazsalikomlevél.

Elkészítése: A zöldsége-
ket apróra vágjuk, összeke-
verjük az olajjal, a felaprított 
bazsalikommal és a felaprí-
tott fokhagymával. Sózzuk, 
borsozzuk,  majd darabos-

ra turmixoljuk. Hűvös helyen 
(nem feltétlenül hűtőben) 1–2 
órán át állni hagyjuk. A hi-
deg levest kis kockákra vágott 
zöldséggel díszítve tálaljuk és 
fogyasztjuk.

Hideg nyári levesek
Finomságok Ottis konyhájából

Nyáron jólesik a hideg leves. A behűtött leveseknek 

is számos variációjuk létezik, készíthetjük gyümölcs-

csel vagy zöldséggel, nyersen vagy főzve. E levesek-

nek az a lényegük, hogy lehetőleg kevés főzéssel, 

minél több vitaminnal tálalhassuk és fogyaszthas-

suk. Az alábbiakban három érdekes nyári levest 

ajánlunk, amelyek mindegyike igazi ínyencségnek 

számít a nagy hőségben.
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