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Egytálas toszkán csirke

Hozzávalók két személyre:  két fel-
ső csirkecomb, egy kis fej vöröshagy-
ma, két cikk fokhagyma, 50 gramm 
szárított paradicsom, két deci csir-
kealaplé vagy akár víz, egy deci fe-
hérbor, két deci tejszín, kakukkfű, 
kevés reszelt parmezán, egy marék 
bébispenót, 150 gramm rizs, két evő-
kanál olaj.

Elkészítése:  Egy tepsiben kevés 
olajon lepirítom a csirkecombok bő-
rös felét. A húst félreteszem, a hát-
ramaradt olajban megdinsztelem az 

apróra vágott hagymát, ebbe jön a zú-
zott fokhagyma, az egészet felöntöm a 
borral, majd hozzáadom a feldarabolt 
szárított paradicsomot. Az edénybe 
beletöltöm a csirkealaplét, a tejszínt, 
fűszerezem, hozzáadom a megmo-
sott rizst, majd a tetejére helyezem a 
csirkecombokat. Lefedve, alacsony 
hőfokon legalább 40 percig párolom a 
sütőben. Amikor a hús megpuhult és 
a rizs megfőtt, hozzákeverem a friss 
spenótot, és hagyom megfonnyadni, 
enyhén átfőni. Reszelt parmezánnal 
tálalom. Nálunk ebből egy falat sem 
szokott megmaradni.

Csirke fajita

Szeretem a „csináld magad” étele-
ket, amikor a hozzávalókból min-
denki maga állíthatja össze a saját 
adagját. Színes, látványos ez a fajita-
tál, úgy néz ki, mintha sokat dolgoz-
tunk volna vele.

Hozzávalók 2 személyre:  egy 
egész csirkemell, három, különböző 
színű kaliforniai paprika, egy fej li-
la hagyma, két cikk fokhagyma, só, 
bors, oregánó, kevés kömény, piros-
paprika, chili vagy Cayenne-bors, 
korianderzöld, avokádó, vastag tej-
föl, tortilla, egy evőkanál olívaolaj.

Elkészítése:  A fűszereket össze-
keverem és kétharmadával bedör-
zsölöm a húst. A színes paprikákat 
félcentis csíkokra vágom, a hagymát 
félbe, majd szeletekre darabolom. A 
húst a tepsi egyik szélébe fektetem, 
a zöldségeket a másik felébe halmo-
zom, és rászórom a fűszerkeverék 
maradékát. Az egészet meglocsolom 
az olajjal, összeforgatom, majd el-
rendezem a tepsiben. 180 fokon fél 
óra alatt készre sütöm. A tálaláshoz 
mikróban előmelegítem a tortillala-
pokat, felszeletelem az avokádót. A 
csirkehúst vékony csíkokra szelem, 
és tepsistől az asztal közepére te-
szem. A tortillába jön a csirke és a 
zöldségkeverék, néhány szelet friss 
avokádó, a tejföl és a koriander.




