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Cukkinivel készített leves, egytálétel, sütemény
Hideg mentás cukkinikrémleves

Hozzávalók: 30 dkg cukkini, 12 
dkg natúr joghurt, fél evőkanál finom-
ra vágott menta, fél kiskanál só, fe-
kete bors ízlés szerint (frissen őrölt).

Elkészítés: A megtisztított cuk-
kinik két végét levágjuk, a cukkiniket 
félbevágjuk, majd negyedbe és apró 
szeletekre. Sós, lobogó vízbe dobjuk 
5 percre, majd jeges vízben lehűtjük 
(hogy megállítsuk a továbbfővést), és 
leszűrjük. Fontos, hogy a főzővízből 
egy csészényit tegyünk félre. A meg-
főzött zöldséget turmixgépbe dobjuk, 
ráöntjük a joghurtot, hozzáadjuk a 
kissé felaprított mentát, sózzuk, bor-
sozzuk és pépesítjük. A kívánt állag 

eléréséhez szükséges mennyiségű 
főzővízzel hígítjuk. A hűtőbe tesszük 
egy-két órára, teáskanálnyi joghurt-
tal a közepén és kevés finomra vágott 
mentával tálaljuk.

Húsgombóc zöldséges 
paradicsomszósszal

Hozzávalók: a húsgombóchoz: 50 
dkg darált marhahús, 35 dkg darált 
sertéshús, 1 kis fej vöröshagyma, 
1 teáskanál só, 1 teáskanál fekete 
bors, 2 teáskanál fűszerpaprika, 2 
db tojás, 45 dkg rizs (főtt), 5 csapott 
ek. kukoricadara. A szószhoz: 20 dkg 
sűrített paradicsom, másfél liter víz, 
2 nagy db sárgarépa, 60 dkg burgo-

nya, 2 teáskanál só, 2 teáskanál fű-
szerpaprika, 10 dkg cukor.

Elkészítés: A húsokat nagy tál-
ba rakjuk, hozzáreszeljük a hagy-
mát. Fűszerezzük sóval, borssal, 
paprikával, beleütjük a tojásokat. 
Jól összegyúrjuk, végül a rizst is 
összeforgatjuk a masszával. Na-
gyobb gombócokat hengergetünk, 
majd beleforgatjuk a kukoricadarába. 
A szószhoz: a sűrített paradicsomot 
kevés vízzel jól elkeverjük egy nagy 
lábasban. Reszeljük bele a megpu-
colt, megmosott répát meg burgonyát. 
Öntsük fel a maradék vízzel, kb. míg 
jól ellepi a zöldségeket. Sózzuk, fű-
szerezzük a paprikával. Kezdjük me-
legíteni, amikor forr a lé, rakjuk bele a 

gombócokat. Kis lángon, lefedve főz-
zük egy órát. Amikor kész, szedjük 
ki a gombócokat egy tálalóedénybe. 
A szószt több részletben turmixoljuk 
le, ízesítsük cukorral.

Zöldfűszeres rakott zöldség

Hozzávalók: 1 db padlizsán 1 cm 
vastagságú karikákra vágva, 2 kö-
zepes db cukkini karikákra vágva, 2 
közepes hagyma, 4 közepes paradi-
csom, 1 csokor zsálya, 1 csokor ba-
zsalikom, só ízlés szerint, frissen 
őrölt fekete bors ízlés szerint, 1 kk. 
kakukkfű, 5 ek. olívaolaj, 10 dkg re-
szelt parmezán sajt.

Elkészítés: A zöldségeket ala-
posan megmossuk, karikákra vág-
juk, a parmezán sajtot lereszeljük, 
a zöldfűszereket alaposan megmos-
suk. A rétegezést úgy célszerű végez-
ni, hogy az edényt kicsit megdöntjük, 
így nem dőlnek el a rétegek. Ízlés 
szerinti sorrendben rétegezzük a 
zöldségeket és közé elrejtjük a zöld-
fűszereket. Megöntözzük olívaolajjal 
a zöldségek tetejét, majd sózzuk, bor-
sozzuk és kakukkfűvel fűszerezzük. 
Reszelt parmezánnal bőven meg-
szórjuk, és előmelegített sütőben kb. 
20 percig sütjük.

Tejszínes-kapros cukkinifőzelék

Hozzávalók: 5 dkg vaj, 1 hagyma, 
1 gerezd fokhagyma, 2 dl zöldség 
alaplé, 2 dl tej, 2 dl habtejszín, 80 dkg 
cukkini, só ízlés szerint, bors ízlés 
szerint, 1 teáskanál cukor, 2 ek. ecet, 
fél csokor kapor.

Elkészítés: Egy lábasban felol-
vasztjuk a vajat, a hagymát üvegesre 
pároljuk. Hozzáadjuk a fokhagy-
mát, majd a zöldségalaplevet, és 

10-15 percig főzzük. A tűzről levé-
ve hozzáadjuk a tejet és a tejszínt, 
és alacsony hőfokon további 25-30 
percig főzzük. Közben a cukkiniket 
megtisztítjuk, és legyaluljuk egy 
nagy tálba. Jöhet mellé a só-bors-
cukor és egy kevés ecet, majd fél-
retesszük kb. 10-15 percre. Utána 
jól kinyomkodjuk, és egy másik 
tálba tesszük. A tejszínes alapot 
összeturmixoljuk, majd leszűr-
jük, és hozzáadjuk a kinyomkodott 
cukkiniket. További 5 percig főz-
zük, majd kaporral megszórva tá-
laljuk.

Cukkinis brownie

Hozzávalók: 0,5 dl olívaolaj, 1 dl tej, 
75 g cukor, 1 teáskanál vaníliakivonat 
(őrleményből), 25 dkg finomliszt, 75 g 
cukrozatlan kakaópor, fél teáskanál 
sütőpor, 1 csipet só, 2 közepes cukki-
ni, 2 ek. pirított mandulapehely.

Elkészítés: Az olívaolajat, tejet, 
a cukrot, illetve a vaníliaőrleményt 
egy tálba kimérjük. Kézi habverő-
vel homogénre keverjük, akkor jó, 
ha olyan az állaga, mintha vizes ho-
mok lenne. Hozzáadjuk a lisztet, a 
kakaóport, a sütőport és egy csipet 
sót, majd az egészet összekeverjük. 
Ekkor jöhet a lereszelt cukkini – eb-
ből azért is jó kisebbeket választa-
ni, mert így nem kell a magozással 
bajlódni. A reszelt cukkinit keverjük 
bele a tésztaalapunkba. A masszát 
kanalazzuk egy kiolajozott-kiliszte-
zett, 20 x 20 cm-es formába. A tetejét 
spatulával egyengessük el, majd te-
gyük 175 Celsius-fokra előmelegített 
sütőbe 25 percre. Ha kész, szórjuk 
meg a tetejét pirított mandulapehely-
lyel, majd hagyjuk kicsit kihűlni, mi-
előtt felvágnánk.

Az egészségesebb étrend segít csökkenteni a vízfelhasználást egy új kutatás szerint

Együnk minél több zöldséget, gyümölcsöt!

Ha az emberek egészsége-
sebb, több gyümölcsöt és 
zöldséget tartalmazó étrend-

re térnek át, akár 55 százalék-
kal is csökkenhet a „vízlábnyom” 
egy új tanulmány szerint. „Az a fő 
üzenet, hogy ha egészségesebben 
kezdünk táplálkozni akár hússal, 
akár húsmentesen, attól nemcsak 
egészségesebbek leszünk, hanem 
jelentősen csökken a vízfelhasz-
nálásunk is” – idézte a BBC Da-
vy Vanhamet, az Európai Bizottság 
Joint Research Center (JRC) ku-
tatóintézetének munkatársát. Az 
élelmiszer-fogyasztás miatti víz-
fogyasztás naponta fejenként 2757 
liter Nagy-Britanniában, 2929 Né-
metországban és 3861 Franciaor-
szágban – írta az MTI.

Aki egészségesebb, húsevő ét-
rendre vált, 11-35 százalékkal csök-
kentheti az élelmiszerek miatti 
vízfelhasználást. Aki a húst elhagy-
ja, és helyette halat eszik, az állati 
zsírok helyett növényi olajat hasz-

nál, az 33-35 százalékkal mérsékli 
a vízfogyasztást, aki pedig egyál-
talán nem eszik húst, és egészsé-
ges vegetáriánus étrendet követ, az 
35-55 százalékkal mérsékli a víz-
lábnyomot.

A világ édesvízkészletei ma is 
szűkösek, azonban a népesség nö-
vekedésével és a klímaváltozással 
a probléma még súlyosabbá válhat. 
A lakossági víztakarékosság mód-
jai (gyorsabb zuhanyozás vagy a 
vízcsap elzárása fogmosás közben) 
közismertek, kevesebbet tudni azon-
ban arról, hogy mennyi víz folyik el 
az élelmiszer előállítása közben. Az 
állattenyésztés nagyon vízigényes, 
az olajok, zsiradékok és a cukor 
gyártása is, azonban a gyümölcs- 
és zöldségtermesztéshez lényege-
sen kevesebb vízre van szükség. 
„Egyes országokban a fejenként napi 
3000-4000 liter élelmiszeripari víz-
felhasználás hatalmas szám, ha az 
otthoni közvetlen vízfogyasztással 
vetjük össze” – mutatott rá Vanham. 

A Nature Sustainability című tudo-
mányos lap aktuális számában köz-
zétett eredmények a vizsgált három 
országban – Nagy-Britannia, Fran-
ciaország és Németország – hasonló-
ak. A kutatók szerint ez alátámasztja, 
hogy az európaiak túl sok húst, cuk-
rot és zsírt fogyasztanak, azonban 

nem esznek elég gyümölcsöt és zöld-
séget. A kutatás során vizsgálták az 
élelmiszer előállításához szükséges 
vízmennyiséget, alapul véve a jelen-
legi és az ajánlott egészséges étren-
dek összetételét.

Elismerték, hogy nem elég arra 
ösztönözni az embereket, hogy vál-

toztassanak az étrendjükön, szük-
ség van egy sor olyan intézkedésre 
is, mint az egészségtelen élelmi-
szerek adójának emelése vagy a 
tájékoztatás javítása a termékek 
címkéin.

K. J.

Az európaiak túl sok húst, cukrot és zsírt fogyaszta-

nak, viszont ha több zöldséget és gyümölcsöt ikta-

tunk az étrendünkbe, csökken a vízfelhasználásunk 

– mutatta ki egy új kutatás. Ez azért lényeges, mert a 

világ édesvízkészletei ma is szűkösek, azonban a né-

pesség növekedésével és a klímaváltozással a problé-

ma még súlyosabbá válhat.

Nemcsak egészségesebb, de takarékosabb is a zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend 
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