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Könnyű nyári levesek
Gazdag, de húsmentes fogások a meleg évszakra
• Nyáron, ha tehetjük, részesítsük előnyben a könnyű leveseket. Gaszt-
ronómiai szokásaink levesek terén elég szűk skálán mozognak, hiszen az 
erdélyi konyha előtérbe helyezi a húsos, gazdag leveseket. Nyáron viszont 
érdemesebb könnyű változatokat készíteni, hiszen szervezetünknek nincs 
szüksége arra, hogy mindkét fogás tartalmas/húsos legyen. Az évszak 
adta lehetőségek tárháza sokféle, használjuk a gyümölcsöket például 
hideg levesek, valamint a friss idényzöldségeket selymes krémlevesek 
készítésére.

▴ Cseresznye-rebarbaraleves
Hozzávalók 4 személyre:  35 dkg 
cseresznye, 3–4 szár rebarbara, 1 
teáskanál őrölt fahéj, 4–5 db szegfű-
szeg, kevés mézeskalács-fűszerkeve-
rék, 5 evőkanál cukor, 1 tasak vaníli-
ás cukor, 2 dl joghurt.
Elkészítése:  A cseresznyét meg-
mossuk, majd vízben kicsit állni 
hagyjuk. Áztatás következtében 
az alattomosan megbújó kukacok 
is előmásznak, otthagyva kényel-
mes cseresznyeszállásukat. A re-
barbarát lehámozzuk, megmossuk 

és darabokra vágjuk. Egy edénybe 
rakjuk mindkét gyümölcsöt, majd 
felöntjük vízzel. Főni tesszük, hoz-
záadjuk a fűszereket és a cukrokat. 
Alacsony lángon rövid ideig főz-
zük, majd elzárjuk alatta a gázt, és 
hűlni hagyjuk. A joghurtot elkavar-
juk kevés levessel. Amikor a leves 
kihűlt, hozzákavarjuk a joghurtot. 
Megkóstoljuk, ha szükségesnek 
érezzük, még édesíthetjük, mert 
mindkét gyümölcs savanykás. Jól 
behűtve tálaljuk.

▾ Hideg meggyleves habgaluskával

Hozzávalók:  50 dkg meggy, 2 dl tej-
szín, egy narancs héja, citromfű, 4 
evőkanál méz, 1 rúd fahéj, 1 tasak va-
níliás cukor, 1 evőkanál keményítő; a 
galuskához: 2 tojás fehérje, csipetnyi 
só, 1,5 evőkanál cukor.
Elkészítése: A meggyet kimagoz-
zuk, majd 1,5 liter vízben feltesszük 

főni. Hozzáadjuk a narancs héját, 
a citromfűt, a fahéjat, a mézet és a 
vaníliás cukrot. Felforraljuk, majd 
hozzáadjuk a tejszínnel elkavart 
keményítőt, és még egyszer ösz-
szeforraljuk. Hűlni hagyjuk, majd 
hűtőszekrénybe téve teljesen kihűt-
jük. Tálalás előtt a tojásfehérjéket 

kemény habbá verjük egy csipet 
sóval, majd amikor már jó kemény, 
hozzáadjuk a cukrot, és azzal is to-
vább verjük. Ezután a habot körül-
belül 1 percre mikrohullámú sütőbe 
rakjuk, majd szép galuskákat szag-
gatunk belőle, és a lehűtött levesbe 
helyezzük.
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▸ Kapros tökleves

Hozzávalók:  2 kisebb tök, 1 fok-
hagymaszár, 1 csokor friss kapor, 
2 dl tejszín, 1 evőkanál liszt, őrölt 
pirospaprika, ecet ízlés szerint, 2 
darab szárított fűszergomba, kevés 
olaj, só.
Elkészítése:  Kevés olajon a lisztet 
enyhén megpirítjuk, beleszórjuk 
az őrölt paprikát, az apróra vágott 
kaprot, valamint a fokhagymát. 
Összekeverjük, felöntjük vízzel, 
majd belerakjuk a gyalult tököt, és 
belemorzsoljuk a gombát. Sóval és 
ecettel ízesítjük, majd rövid idő alatt 
készre főzzük, végül a tejszínt is hoz-
záadjuk, és összeforraljuk.




