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▴  Karalábéfasírt
Hozzávalók:  2 karalábé, 2 tojás, 
liszt, zsemlemorzsa, 1 cikk fokhagy-
ma, fűszerek: só, bors, cayenne 
bors.

Elkészítése:  A karalábékat meghá-
mozzuk, lereszeljük, majd megsóz-
zuk, és 5–10 percet állni hagyjuk, 
hogy levet eresszen. Ezután ki-
nyomkodjuk, hozzáadjuk a tojáso-
kat, és hozzákeverünk annyi lisztet, 

hogy formázható masszát kapjunk, 
majd fűszerezzük. Pogácsákat for-
mázunk belőle, zsemlemorzsába 
forgatjuk, sütőlapra helyezzük, 
majd előmelegített sütőben arany-
barnára sütjük.

Újszerű böjtös ételek
Ötletek a húsmentes napokra

• A böjt az emberi szervezet számára megköny-
nyebbülés. Hiszek abban, főként a mai világban 
előállított élelmiszerek okán, hogy a szervezet 
meghálálja a böjtöt. Mivel ilyenkor az emberek 
leginkább a húsfogyasztást kerülik, mostani re-
cept-összeállításunkban olyan fogásokat részesí-
tünk előnyben, amelyekben a húst növényi alap-
anyagokkal helyettesítjük. A zöldséges-gombás 
tekercsben a töltelék húsmentes, a karalábéfasírt 
a húsos változat egy vega formája, valamint a 
pizzát is készíthetjük hús nélkül, sőt a pizzalapot 
is készíthetjük egészségtudatosabb formában. A 
böjtnek köszönhetően szervezetünk felszusszan-
hat, és jobb lesz a közérzetünk.

Nem csak böjtös, hanem nagyon 
egeszséges is a karfiolpizzalap

▾   F O T Ó K :  G Y Ö R G Y  O T Í L I A
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▾  Gombás-zöldséges 
tekercsek (rizslapban)
Hozzávalók 10 tekercshez:  10 da-
rab rizslap, 1 póréhagyma, 1 fok-
hagymaszár, 50 dkg laskagomba, 
1 zöldpaprika, 1 pirospaprika, só, 
bors, kókuszzsír.

Elkészítése:  A zöldségeket meg-
mossuk, majd apróra vágjuk. Kevés 
kókuszzsíron összepároljuk, ha le-

vet enged a gomba, addig főzzük, 
amíg a leve elfő. Sózzuk és borsoz-
zuk. A rizslapokat vízbe áztatjuk, 
de csak néhány másodpercig, amíg 
megpuhulnak, ezt gyorsan kell 
végezni. Majd mindenik közepébe 
egy evőkanálnyi zöldséges-gombás 
tölteléket teszünk. Végül felteker-
jük úgy, hogy két rövidebb oldalát 
behajtjuk. A tekercseket kókuszzsír-
ban kisütjük, vigyázva, hogy ne ér-
jenek egymáshoz, különben össze-
ragadnak és szétszakadnak. Rövid 
ideig sütjük.

Megjegyzés: A nedves rizslap ragad!

▾  Karfiolpizza
Hozzávalók:  1 nagyobb fej karfi ol, 
2 tojás, 20 dkg jó minőségű sajt, só, 
bors, bazsalikom, oregánó; a tetejére: 
mozzarella, paradicsom, paradicsom-
szósz, olajbogyó (ki, amit szeret).

Elkészítése:  A karfi olt rózsáira szed-
jük, majd aprítógépben összeaprít-
juk. Ezután összekeverjük a reszelt 
sajttal, a tojásokkal és a fűszerekkel. 
Egy nagyobb tepsit kibélelünk sü-
tőpapírral, majd ezt a keveréket el-
oszlatjuk benne két körformára. 180 

fokos előmelegített sütőben 15–20 
percig elősütjük, majd ízlés szerint 
feltétet teszünk rá (paradicsomszósz, 
mozzarella, koktélparadicsom, olaj-
bogyó). Addig sütjük tovább, amíg a 
sajt megpirul.




