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Könnyen elkészíthető, ízletes egytálételek hússal vagy anélkül

Amikor kevés idő jut a fakanálra
Vannak napok, amikor nincs 

idő több ideig főzni, sőt ked-
vem sincs hozzá. A látszat 

ellenére mindig én sem főzök, 
időnként vannak „főzési mély-
pontok” vagy egyéb programok, 
ami miatt nem készítek semmit. 
De sok nővel így van ez, akit adott 

időszakban más teendők szólíta-
nak el a fakanáltól. Az ilyen al-
kalmakra ajánlok egytálételnek 
kiválóan alkalmas fogásokat, 
amelyeket viszonylag hamar és 
könnyen el lehet készíteni.

 
GYÖRGY OTTILIA

Fasírtgolyók leveles tésztában

Hozzávalók: 30 dkg fagyasztott leveles tészta, 50 dg darált hús, 1 kis 
fej hagyma, 2 cikk fokhagyma, 1 tojás, zsemlemorzsa, só, bors, olaj, 1 
konzerv paradicsom, 1 teáskanál oregánó, 1 teáskanál kakukkfű, kevés 
cukor, 20 dkg sajt, 1 tojás a lekenéshez, rukkola a tálaláshoz

Elkészítés: A darált húst az apróra 
vágott hagymával, valamint a zú-
zott fokhagymával összekeverjük, 
hozzáadjuk a tojást és kevés zsem-
lemorzsát. Sózzuk, borsozzuk, 
majd jól összegyúrjuk. Kis gombó-
cokat formázunk belőle, zsemle-
morzsába hempergetjük és forró 
olajban kis fasírtgolyókat sütünk 
belőle, majd kihűtjük.
A paradicsomkonzervet az 
oregánóval és a bazsalikommal 
fűszerezzük, hozzáadunk egy kis 
cukrot, majd összeturmixoljuk. 
A leveles tésztát kinyújtjuk, és a 
tortaforma aljára nyomkodjuk úgy, 

hogy oldala is legyen a tésztának. A megmaradt tésztarészeket a tete-
jére tesszük. Az alját megszurkáljuk villával, megszórjuk zsemlemorzsá-
val, meglocsoljuk vékonyan paradicsommal, ráhelyezzük a fasírtokat, 
ráöntjük az összes paradicsomot, megszórjuk vastagon sajttal, majd 
ráhelyezzük a maradék tésztákat. Lekenjük tojással és előmelegített 
sütőben kb. 50 percig sütjük. Rukkolával fogyasztjuk.

Kolbászos-zöldséges tészta

Hozzávalók: 25 
dkg tészta, 25 dkg  
füstölt kolbász, 
15 dkg feta sajt, 
1 kistök, 1 piros 
paprika, 8 szem 
koktélparadicsom, 
2 dl tejföl, 2 marék 
friss oregánó, só, 
kevés olaj
Elkészítés: A 
kolbászt karikára 
vágjuk, és kevés olajban kisütjük, majd egy kistálba félrerakjuk. Közben 
a tésztát sós vízben kifőzzük. A tököt darabokra, a paprikát csíkokra, a 
koktélparadicsomokat félbe, az oregánót apróra vágjuk. A kolbászsü-
tésből visszamaradt olajban megpároljuk a zöldségeket, fűszerezzük 
oregánóval. A kolbászt visszarakjuk a zöldséges keverékhez, hozzáad-
juk a kifőzött, leszűrt tésztát, és összekeverjük. Tálaláskor fetát morzso-
lunk rá, illetve tejföllel meglocsoljuk.

Lencse darált hússal

Hozzávalók 6 személy-
re: 50 dkg lencse, 40 dkg 
darált hús, 2 fej hagyma, 2 
sárgarépa, 2 evőkanál vaj, 
1 konzerv hámozott para-
dicsom, só, bors, oregánó, 
1 babérlevél
Elkészítés: Előző nap 
vízbe beáztatjuk a lencsét. 
Másnap a babérlevéllel és 

kevés sóval együtt kuktában puhára főzzük, majd leszűrjük. A sárgaré-
pát meghámozzuk, kis kockákra vágjuk. A vajban üvegesre pároljuk a fi-
nomra vágott hagymát, hozzáadjuk a répát, együtt kicsit pároljuk, majd 
belerakjuk a darált húst. Addig pirítjuk, amíg a hús kifehéredik, majd 
felöntjük a paradicsommal és fedő alatt addig főzzük, amíg a répa és a 
hús megpuhul. Időnként megkavarjuk, ha szükséges adunk hozzá vizet. 
Amikor megpuhult, a lencsét hozzáadjuk és összefőzzük.

Tepsis brokkoli

Hozzávalók (2-3 személyre): 1 
brokkoli, 2 tojás, 2 dl tejföl, só, fehér 
bors, szerecsendió, reszelt sajt, 1 
cikk fokhagyma, 5 dkg vaj, kevés 
ételízesítő (elhagyható)
Elkészítés: Sós vízben a brokkoli 
rózsákat 5 percig főzzük. Egy tűzál-
ló tál alját vajjal kikenjük és az apró-
ra vágott, vagy zúzott fokhagymát 
elrendezzük rajta. A leszűrt brokko-
lit a tűzálló tálban szépen elrendez-
zük. Ezután a tojásokat a tejföllel 
elkavarjuk, ízesítjük sóval, borssal 
és szerecsendióval. A tojásos ke-
veréket ráöntjük a brokkolira és a tetejét vastagon megszórjuk reszelt 
sajttal. Rátesszük a maradék vajat (kis darabokban) és előmelegített 
sütőben 20 perc alatt készre sütjük. Melegen tálaljuk.

Bajor burgonya

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 dl tejföl, 
10 dkg g reszelt sajt, 1 kis fej hagyma, 
20 dkg kolbász, 1 evőkanál olaj, só
Elkészítés: A burgonyát héjában 
megfőzzük, majd meghámozzuk, és 
szeletekre vágjuk. A kolbászt karikára, 
a hagymát apróra vágjuk. A tejfölt és 
a sajtot összekeverjük, sóval fűszerez-
zük, majd a hagymával, és kolbász-
szal összevegyítjük. A burgonyát egy 
olajjal kikent hőálló tálba rakjuk, és 
a tejfölös masszával leöntjük.  Addig 
sütjük, amíg a burgonya teljesen fel-
szívja a tejfölös keveréket.

Hozzávalók: 50 dkg csirkezúza, 1 maréknyi friss 
koriander apróra vágva (vagy őrölt koriander vagy 
petrezselyemzöld, aki nem szereti a koriandert), 1 fej 
hagyma, 2 darab piros paprika, 3–4 darab burgonya, 
1 zellerszál, 1 sárgarépa, 1 fehérrépa, kevés olívaolaj, 
3 cikk fokhagyma, só, őrölt fekete bors
Elkészítés: A zúzát megmossuk, kisebb darabokra 
vágjuk, és egy tálban összeforgatjuk a fűszerekkel. A 
zöldségeket meghámozzuk, és kis kockákra vágjuk. 
Egy serpenyőben felforrósítjuk az olajat, megpá-
roljuk benne a kétféle hagymát, majd hozzáadjuk 
a zúzát és a zöldségeket a burgonya kivételével. 
Felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, fedő alatt pu-
hára főzzük, ekkor hozzáadjuk a burgonyát, és addig 
főzzük, ameddig a burgonya is elkészül.

Hozzávalók: 50 dkg laskagomba, 1 fej hagyma, 1 
konzerv vörös bab, 10 dkg fagyasztott kukorica, 2 cikk 
fokhagyma, kakukkfű, 1,5 dl paradicsomlé, só, bors, 
zöldpetrezselyem aprítva
Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, kevés olajon 
megfonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a felvágott gom-
bát, megszórjuk sóval, borssal és jó bőven kakukkfű-
vel. Fedő alatt pároljuk. Amikor a gomba összeesett, 
felöntjük a paradicsomlével, hozzáadjuk a zúzott 
fokhagymát, a fagyasztott kukoricát, és fedő alatt 
rövid ideig tovább főzzük. A végén belekavarjuk a 
lecsepegtetett babot, és az apróra vágott petrezse-
lyemzöldet, majd összeforraljuk. Puliszkával vagy 
friss kenyérrel tálaljuk.

Zúzaragu portugál módra, azaz zöldséges zúzaragu

Zöldséges, paradicsomos gombaragu

Zöldséges ragu

Hozzávalók: 50 dkg borjúhús, 
1 padlizsán, 1 cukkini, 1 fej hagy-
ma, 4 cikk fokhagyma, 1 marék 
kapribogyó, 5-6 darab koktél-
paradicsom, 1 marék fekete 
olajbogyó, oregánó, bazsalikom, 
kevés balzsamecet, kevés barna 
cukor, kevés olaj, 1 marék zöld-
petrezselyem

Elkészítés: A padlizsánt és a 
cukkinit megmossuk, majd 
közepes kockákra, a húst pedig 
csíkokra vágjuk. A hagymát ap-
róra vágjuk, majd kevés olajban 
megdinszteljük, hozzáadjuk 
a húst, sózzuk és borsozzuk, 
majd kevés vizet öntünk alá, és 
fedő alatt pároljuk. Amíg a hús 
párolódik, folyamatosan töltünk 
alá forró vizet, hogy ne égjen 
le. Amikor a hús puha, hozzá-
adjuk a padlizsánt, a cukkinit, a 
félbe vágott paradicsomokat, a 
finomra vágott fokhagymát és 
fűszerezzük oregánóval, bazsali-
kommal. Néha átkeverjük, majd 
hozzáadjuk a kapribogyót és az 
olajbogyót. Balzsamecettel és 
kevés cukorral ízesítjük.  Meg-
szórjuk finomra vágott zöldpet-
rezselyemmel.




