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GYÖRGY OTÍLIA

T ény, hogy az avokádó nagyon 
sokat utazik, amíg hozzánk ér. 
Ennek ellenére miért is aján-

lom, hogy néha (hetente/havonta) 
fogyasszuk? Az avokádónak nagyon 
jó hatása van az egészségünkre, telí-
tetlen zsírsavakban, A-, E-, B- és C-vi-
taminban gazdag, valamint jelentős 
az ásványianyag-tartalma is: káli-
um, vas, foszfor, nátrium, kalcium 
és magnézium is van benne. Kitűnő 
antioxidáns, jó hatással van a szív- 
és érrendszeri problémákra, serkenti 
az idegrendszer működését, vala-
mint csökkenti a koleszterinszintet. 
B-vitamin-tartalmának köszönhe-
tően még az elalvásban is segíthet, 
ugyanis hozzájárul a melatonin (al-
váshormon) termelődéséhez. A mai 
napig nem eldöntött, hogy igazából 

zöldség vagy gyümölcs, de ma már 
mindenhol kapható. Vásárlás előtt 
győződjünk meg róla, hogy tapin-
tásra puha, érett, ha nem, szobahő-
mérsékleten magunk is érlelhetjük 
néhány napig. Érdemes tudni, hogy 
a felszeletelt avokádó hamar meg-
barnul, így ha vendégeket várunk, 
érdemes frissen készíteni.

Miért együnk avokádót?
Zöldség vagy gyümölcs, nem számít, az íz a fontos

• Néhány éve jelent 
meg a belföldi üzletek 
polcain az avokádó: a 
zöld gyümölcs-zöldség-
ből rengetegféle fogást 
készíthetünk, ráadásul 
nagyon egészséges. 
Íme néhány felhaszná-
lási mód.

▴  Sült húsos,  
avokádós saláta

Hozzávalók:  4 szelet maradék sült 
hús, 1 fej hagyma, 1 avokádó, 1 tojás-
sárga, 2 dl olaj, 1 kávéskanál mustár, 
só, őrölt bors, citromlé ízlés szerint, 
1–2 evőkanál tejföl.

Elkészítése:  A tojássárgából ma-
jonézt kavarunk a mustárral és az 
olaj fokozatos hozzácsurgatásával. 
Ezután belekavarjuk a citromlevet és 
a tejfölt, sózzuk, borsozzuk. A hagy-
mát felszeleteljük, az avokádót meg-
hámozzuk, majd kockákra vágjuk. A 
sült húst szintén kockákra vágjuk. 

Az avokádóra citromlevet csepegte-
tünk, majd összekavarjuk a hússal és 
a hagymával, végül pedig a majonéz-
zel. Pirítóssal fogyasztjuk.

▾  Avokádós tortilla

Hozzávalók:  1 avokádó, 1 paradi-
csom, negyed lila hagyma, 1 cikk 
fokhagyma, kevés citromlé, só, bors, 
reszelt sajt, 4 tortillalap.

Elkészítése:  Az avokádót félbevág-
juk, magját eltávolítjuk, húsát kiszed-
jük, és egy tálban összetörjük. Hoz-
záadjuk az apróra vágott hagymát, 
fokhagymát, paradicsomot, sózzuk 
és borsozzuk, majd citromlével meg-

locsoljuk, és jól összekavarjuk. Szá-
raz serpenyőben megpirítjuk a tortil-
lalap egyik felét, megfordítjuk, majd 
megkenjük a krémmel. Megszórjuk 
reszelt sajttal, összehajtjuk, és addig 
pirítjuk, amíg szép barna lesz.

▴  Édes avokádókrém

Hozzávalók:  2 avokádó, 1 nagyobb banán, 15 dkg mascarpone krémsajt, méz 
ízlés szerint, 1 citrom, kevés csokoládé a tetejére.

Elkészítése:  Az avokádót félbevágjuk, magját kiszedjük, majd lehámozzuk a 
héját. Citromlével meglocsoljuk, hozzáadjuk a banánt, és pürésítjük. A mas-
carponéval krémesre kavarjuk, és mézzel édesítjük. Tálkákba adagoljuk, cso-
kireszelékkel díszítjük.

Egészséges zsírokat tartalmaz 
az avokádó

▴   F O T Ó K :  G Y Ö R G Y  O T Í L I A




