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Sízés Bulgáriában – Bansko –
Hotel Terra Complex 4*– 240 €/

• Bulgária – Albena
Hotel Laguna Mare 4*

All-inclusive ellátással, utazás egyénileg

Sunis Elita Beach Resort & Spa 5*

Magyarország-Egerszalók
Saliris Resort Spa &

Thermal Spa használat

H I R D E T É S  

A polcokon van zöld és fekete tea, 
édes afrodiziákum, amit teába vagy 
akár kávéba, süteménybe is lehet hasz-
nálni, található rizsliszt és sok olyan 
fűszer is, amelyeket jelen cikk írója 
nem ismer. De nagy keletje van a zöld 
és piros Jalapeno csilipaprikának is, 
amely a Scoville-skálán 2500–10 000 
erősséget ér el, azaz közepesen csípős. 
A megszárított és összetört, magokkal 
együtt kínált fűszert helyben őrlik, és 

lehet darabosabbra vagy por állagúra 
kérni.

Ha a rómaiak citromát, a sumachot 
szeretnénk kipróbálni, azt is megtehet-
jük – ezt grillezett húsokhoz, rizshez 
vagy salátához ajánlott használni. Van 
még kömény, szegfűszeg és szegfűbors, 
ízesített só, kolbászba, csirkehúsra, fl ek-
kenre használható keverék, de lehet itt 
curryt, mazsolát, mákot, szárított fűszer-
növényeket és szezámmagot is találni.

A fűszereket papírzacskókba mérik, 
és így kínálják eladásra, de azt is meg-
tudjuk, hogy otthon mindenképp jól 
záródó üvegtartóban kell tárolni, hogy 
megőrizze minőségét. A fűszerek nagy 
többségének kétéves jótállása van, de a 
tapasztalt háziasszonyok tudják, hogy 
ami ilyen sokáig megmarad, abból töb-
bet nem kell venni.

Arab ízesítésű csirkecomb

A baharat fűszerkeveréket az arab or-
szágban használják, alapja a bors, pap-
rika, szerencsendió, kardamom, fahéj, 
római kömény és koriander. A kicsonto-
zott csirkecombokat, miután alaposan 
megmostuk, csíkokra vágjuk és tálba 
tesszük. Meghintjük fokhagymával és 
a baharat fűszerkeverékkel, majd mi-
nimum egy, de legjobb, ha hat órán át 
pihentetjük. Miután kivettük a hűtőből, 
tepsibe tesszük egymás mellé, kis olaj-
jal megöntözzük, és addig sütjük, amíg 
aranybarna lesz. Pár percet pihentetjük, 
majd rácsavarjuk egy citrom levét. Salá-
tával tálaljuk, s ha lehet, pitával (arab 
lapos kenyér).

Zöldséges korma

Indiai eredetű a garam masala, 
a mely nek jelentése csípős keverék, 
és rendszerint a következő fűszereket 
tar talmazza: koriander, kömény, kar-
damom, babérlevél, fahéj, fekete bors, 
szegfűszeg, szegfűbors. A korma in-
diai, mandulás-diós alapú, fűszeres, 
szószos étel.

Hozzávalók:  2 kisebb fej karfi ol, 20 
deka zöldborsó, 12 gerezd fokhagyma, 
6–7 cm gyömbér,  3 evőkanál citromlé, 
hét kanálnyi olívaolaj, 60 gramm man-
dula (szeletelt vagy őrölt is jó), 1,5 evő-
kanál méz, 3 evőkanál garam masala 
fűszerkeverék, 1,5 teáskanál őrölt fahéj, 
őrölt kurkuma, őrölt koriandermag, őrölt 
fekete bors, őrölt csilipaprika, 3/4 teáska-
nál őrölt római kömény, 400 ml kókusztej 

vagy joghurt, kb. 7,5 dl zöldségalaplé, 2 
közepes fej hagyma, 4 evőkanál para-
dicsompüré vagy -sűrítmény, só. 

Első lépésként elkészítjük a kor-
mapasztát: a mandulát, a mézet, a 
fűszerkeveréket, fahéjat, kurkumát, 
koriandert, borsot, őrölt csilipapri-
kát, római köményt az aprítógépbe 
tesszük. Hozzáöntünk 1 evőkanál 
olívaolajat és kb. 1,5 dl zöldségalap-
levet. Szintén aprítógépbe tesszük a 
gyömbért, fokhagymát, olívaolajat 
és citromlét. A hagymát kevés ola-
jon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a 
gyömbéres-fokhagymás pépet, a kor-
mát és a paradicsompürét. Felöntjük 
az alaplével, és beletesszük a rózsák-
ra szedett karfi olt. Jó húsz perc múlva 
a zöldborsót is beletesszük, és amikor 
az is megfőtt, belekavarjuk a joghur-
tot, kókusztejet. Egyet forralunk rajta, 
majd basmati rizzsel tálaljuk.

Több mint 170 féle 
fűszer sorakozik 
a polcokon 




