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REKLÁM

Majonéz olaj nélkül

Veganéz

Avokádómajonéz

Hozzávalók: 2 tojássárga, 
diónyi nagyságú vaj, 1 evőkanál 
tejföl, fél citrom leve és héja, 1,5 
evőkanál liszt, só, cukor, víz.

Elkészítése: A tojássárgát el-
keverjük a liszttel és a tejföllel, 
hozzáadjuk a vajat és kevés cuk-
rot. Belecsurgatjuk a citrom le-
vét, beleszórjuk a citrom héját, és 

kevés hideg vízzel elkavarjuk, íz-
lés szerint sózzuk. Kb. 2 dl forró 
vízzel folyamatosan felengedve 
és kavargatva sűrűre főzzük. Be-
samel vastagságúra főzzük, le-
vesszük a tűzről és folyamatosan 
kavarjuk addig, amíg kihűl. Tála-
lás előtt behűtjük, majd felhasz-
náljuk majonézes ételekhez.

Hozzávalók: 10 dkg tahini 
(szezámkrém), 0,5 dl víz, 1/2 
lime leve és reszelt héja, 1 teás-
kanál méz, csipetnyi csilipehely, 
só, bors. 

Elkészítése: A tahinit egy 
tálkába tesszük, hozzáreszeljük 
1/2 lime héját, hozzáfacsarjuk a 
levét. Sózzuk, borsozzuk, a méz-
zel és a csilipehellyel ízesítjük, 
és egy kézi habverővel simára ke-
verjük. Ha öntetnek szeretnénk 
salátához, még néhány evőkanál 
vízzel hígíthatjuk.

Hozzávalók: 1 darab érett 
avokádó, 1 kiskanál mustár, fél 
citrom leve, só, kb. fél deci olaj.

Elkészítése:  Az avoká-
dót meghámozzuk, majd egy 

tálba daraboljuk, meglocsol-
juk citromlével, hozzáadjuk 
a mustárt, majd botmixer se-
gítségével pépesítjük. Ezután 
mixerre váltunk, és az olajat 

vékonyan csurgatva folyamato-
san keverjük. Amikor krémes 
állagú, folyékony majonéz for-
mát kapunk, végeztünk. Ízlés 
szerint sózzuk.

Változatok majonézre
Finomságok Ottis konyhájából

A majonéz sokak kedvence, rengeteg ételhez passzol, még-

is vannak, akik idegenkednek tőle, vagy a nyers tojás vagy 

a sok olaj miatt. Nyáron például kifejezetten csak frissen 

fogyasztható, rögtön elkészítés után. A bolti változatot pedig 

mellőzzük. Tudni kell, hogy nagyon sok helyettesítője van a 

hagyományos majonéznek, annak függvényében, éppen 

mire vagyunk érzékenyek, vagy éppen mit szeretnénk mel-

lőzni.  A hagyományos majonéz gyakorlatilag tojássárga és 

jó sok olaj keveréke, ebben a kombinációban tele van kalóriá-

val. Nagyon egyszerűen készíthetünk a majonézhez hasonló 

állagú és ízű szószokat, amelyeket nevezhetünk akár hamis 

majonézeknek, és egészségesebb változatai az eredetinek.

GYÖRGY 
OTTILIA

Tojásmentes majonéz
Hozzávalók: 150 ml tej, 300 

ml olaj, 1 evőkanál mustár, 2 – 3 
evőkanál citromlé, só, bors.

Elkészítése:  A tej és az 
olaj szobahőmérsékletű kell le-
gyen. A legjobb, ha valamilyen 
semleges ízű olajat használunk. 
Tegyük a tejet és az olajat ro-
botgépbe és a legnagyobb foko-
zaton keverjük 1 percet, majd 
adjuk hozzá a sót, a citromlét és 
a mustárt. Tetszés szerint íze-
sítsük borssal. Keverjük ösz-
sze ismét.




