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Egyszerű ételek takaréklángon
Ha kiadósat főznének hétköznapra
• Néha nem árt takaréklángon főzni, okosan és 
ügyesen. Sok esetben az egyszerű, házias ízek 
a legtakarékosabbak. De nemcsak azért érde-
mes egyszerű ételeket készíteni, mert pénz-
tárcakímélők, hanem azért is, mert a maguk 
egyszerűségében lesznek kiválók. A káposztás 
felfújtban a káposzta markáns íze már önmagá-
ban is nagyon kellemes, kevés csomborral és 
kaporral megbolondítva pedig nagyon finom. A 
sárgaborsót is ideje kipróbálni, a paradicsomos 
változat egy igazán jó kombináció. A bab önma-
gában is kalória- és fehérjedús étel, nem muszáj 
mindig hússal párosítani: ezúttal mi is húsmen-
tes verziót ajánlunk. (György Otília)

Káposztás felfújtParadicsomos sárgaborsó-főzelék pirított szalonnával

Paradicsomos-babos tészta

Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg 
káposzta, 1 hagyma, 3 cikk fok-
hagyma, 2 dl tejföl, 3 tojás, 10 dkg 
liszt, 5 dkg sajt, 1 csokor kapor, szá-
rított csombor, só, bors, olaj, kevés 
vaj.

Elkészítése:  A káposztát legya-
lul juk. Az apróra vágott hagymát 
megfonnyasztjuk az olajon, majd 
hozzáadjuk a káposztát, sózzuk, bor-

sozzuk és roppanósra dinszteljük, 
időnként kevés vizet adva hozzá. 
Érdemes vigyáznunk, mert könnyen 
odakap. Ezután hozzáadjuk a zúzott 
fokhagymát, a csombort és kap-
rot. Ezalatt elkavarjuk a tojásokat, 
a lisztet, a tejfölt és a reszelt sajtot, 
sózzuk, a lángról levett káposztás 
masszához adjuk, és jól elvegyítjük. 
Vajjal kikent formába öntjük. Előme-
legített sütőben 30–35 percig sütjük.

Hozzávalók 4 személyre:  5 dkg vaj, 1 hagyma, 2 cikk 
fokhagyma, őrölt római kömény, oregánó, 25 dkg sárga-
borsó, 1 doboz hámozott paradicsom (konzerv), só, őrölt 
bors, 15 dkg bacon kockára vágva.

Elkészítése:  A sárgaborsót egy éjszakára vízbe áztatjuk. 
Másnap leszűrjük. A hagymákat meghámozzuk és apróra 

vágjuk. A vajat közepes lángon megolvasztjuk, megpárol-
juk benne a kétféle hagymát, hozzáadjuk a borsót, fölönt-
jük vízzel, ízesítjük római köménnyel és sóval, majd ala-
csony lángon főzzük. Amikor a borsó már majdnem puha, 
hozzáadjuk a paradicsomkonzervet, fűszerezzük oregánó-
val, és készre főzzük. Frissen őrölt borssal fűszerezzük. A 
szalonnát ropogósra pirítjuk, és a főzelék mellé tálaljuk.

Hozzávalók 4 személyre:  25 dkg 
tésztaféle, 20 dkg gyöngybab, 2 
babérlevél, só, bors, 1 doboz hámo-
zott paradicsom (konzerv), 1 hagy-
ma, 2 cikk fokhagyma, oregánó, 
kevés olaj.

Elkészítése:  A babot beáztatjuk 
néhány órára, a babérlevéllel és 
sóval együtt kuktában megfőzzük, 

majd leszűrjük. A felhevített olajon 
megdinszteljük az apróra vágott 
hagymát és a zúzott fokhagymát. 
Belekeverjük a paradicsomot, íze-
sítjük sóval, borssal és oregánóval, 
összefőzzük, majd hozzákavarjuk a 
babot is. Közben kifőzzük a tésztát 
(al dente), és miután leszűrtük, hoz-
zákeverjük a paradicsomos babhoz, 
majd jó alaposan összeforgatjuk.




