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Fűszeres  világutazás
Őszi ételek a világ különböző tájairól

• Minden nemzetnek vannak különleges és érdekes ételei, amelyeket 
érdemes megkóstolni. Ezúttal három ízletes fogásra esett a választásom, 
ami nálunk is beilleszthető az őszi étrendbe. Az első egy indiai kenniva-
ló, ami sárgaborsóból készül, ilyenkor érdemes fogyasztani, amikor már 
nincs friss, zsenge borsó. A második egy tartalmas japán leves, amelyhez 
gyömbért használunk, a hűvös, megfázásos időszakban kimondottan jó 
hatással lehet szervezetünkre. A harmadik egy fűszeres mexikói tortillás 
finomság, amely általában nagy népszerűségnek örvend. Mindhárom re-
cept nálunk is elkészíthető már, hiszen az alapanyagokat beszerezhetjük 
a nagyobb élelmiszerüzletekben. (György Otília)

Sárgaborsós dahl

Csimicsanga

Japán tésztaleves, rámen

Hozzávalók:  20 dkg sárgaborsó, 1 
kis doboz hámozott paradicsom, 5 dl 
zöldségalaplé (ha nincs, akkor víz há-
zi ételízesítővel), 1 fej hagyma, 4 cikk 
fokhagyma, 1 teáskanál őrölt római 
kömény, 1 teáskanál garam masala 
(indiai fűszerkeverék), 1 mokkáskanál 
cayenne-i bors, 1 kis csokor koriander-
zöld, 1 evőkanál olaj, ízlés szerint só.

Elkészítése:  A sárgaborsót egy éj-
szakára hideg vízbe áztatjuk. Fel-
használás előtt leöntjük róla a mara-
dék vizet. A hagymát és fokhagymát 
apróra vágjuk. A kétféle hagymát az 
olajon megdinszteljük, majd hoz-
záadjuk a koriander kivételével az 
összes fűszert. Kissé megpirítjuk, 
hozzáadjuk a sárgaborsót, felöntjük 
a zöldséglével, és lefedve főzzük. A 
paradicsomot összetörjük, és a már 
forrásban lévő borsóhoz adjuk. Ad-
dig főzzük, amíg szétfő a borsó, ha 
szükséges, sózzuk. A friss korian-
derzöldet egészen fi nomra aprítjuk. 
Tálaláskor ezzel hintjük meg a dahlt. 
Naan kenyérrel, tortillával vagy ba-
gettel fogyasztjuk.

Hozzávalók 4 személyre:  6 tortilla-
lap, 1 szűzpecsenye, mexikói fűszer-
keverék: őrölt chilipaprika, római 
kömény, oregánó, koriander, őrölt 
bors, só (ízlés szerinti mennyiség-
ben); 2–3 cikk fokhagyma, fél lime 
leve, 1 fej hagyma vágva, 1 kis kon-
zerv paradicsompüré, fél csípős pap-
rika, 40 dkg sajt reszelve, parmezán 
sajt, olaj a sütéshez.

Elkészítése:  A szűzpecsenyét kis 
darabokra vágjuk, megforgatjuk a 
fűszerkeverékben, majd forró olaj-
ra dobjuk, és kicsit megpirítjuk. 
Hozzáadjuk a felaprított hagymát, 
a fokhagymát, a csípős paprikát, a 

paradicsompürét és a lime levét. Ösz-
szefőzzük, amíg a hús meg nem főtt. 
Ha kész van a ragunk (ami akkor jó, 
ha nem túl leves), lezárjuk. Kiterítjük 
a tortillákat. A közepére kerül egy kis 
marék reszelt sajt, erre jön a ragunk 
egy csíkban a tortilla közepére, majd 
ismét egy kis marék sajt. Egyik oldal-
ról behajtjuk a tortillát, a töltelék alá, 
majd kétoldalt behatjuk a szélét, és 
végül felhengergetjük. Egy serpenyő-
ben olajat hevítünk, és amikor már 
forró az olaj, beletesszük a tortillát. 
Mindkét oldalát aranybarnára sütjük. 
Ha kész van, kivesszük, félbevágjuk, 
megszórjuk reszelt parmezán sajttal, 
esetleg metélőhagymával.Hozzávalók 3 személyre:  2 evőka-

nál szezámolaj, 1 teáskanál reszelt 
gyömbér, 25–30 dkg csirkemellfi lé, 
3 evőkanál szójaszósz, 2 cikk fok-
hagyma, 10 dkg shiitake gomba, 
1 liter alaplé, 1 teáskanál cukor, 3 
tojás, 2 köteg soba tészta, 3 szár új-
hagyma.

Elkészítése:  Egy edényben a zúzott 
fokhagymát és a reszelt gyömbért a 
szezámolajban megfuttatjuk, rádob-
juk a csirkemellkockákat és a csí-
kokra vágott gombát. Összepirítjuk, 
majd felöntjük az alaplével, és rövid 
ideig főzzük, végül ízesítjük szója-
szósszal és cukorral. A tojásokat ke-

ményre főzzük, majd meghámozzuk 
és félbevágjuk. Egy edényben vizet 
forralunk, majd 2 percig főzzük a 
tésztát, leszűrjük, és hideg vízzel le-
öblítjük. A tésztát levesestányérokba 
adagoljuk, majd rámerjük a levest, 
ráhelyezzük a tojásokat, és megszór-
juk apróra vágott zöldhagymával.
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