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Teljes menü céklából
• A cékla mindenre jó, teljes menüt lehet ké-
szíteni belőle, előételnek, salátának, levesnek, 
köretnek, de még süteményhez is kiváló. Rá-
adásul egész évben elérhető és sokoldalú zöld-
ségféle, amelyet elsősorban savanyúságként 
használunk. A téli időszakban különösen fontos 
az idényzöldségek fogyasztása, amelyekből je-
lentősen kevesebb van, mint nyáron, ezért ilyen-
kor érdemes lenne minél többet fogyasztani a 
céklából. A cékla ugyanakkor nagyon jó hatással 
van az egészségünkre is. Céklázzunk hát akkor 
ebben a hónapban minél többet! (György Ottilia)

Hozzávalók:  4 kis cékla, 2 fej lila 
hagyma, 5–6 gerezd fokhagyma, 
1 kaliforniai vagy kápia paprika, 
2–3 édesburgonya, só, bors, ka-
kukkfű, oregánó, majoránna, olí-
vaolaj, balzsamecet, 1 liter húsa-
laplé, tejföl.

Elkészítése:  Kevés olívaolajat töl-
tünk egy tepsibe, majd a meghá-
mozott, nagyobb darabokra vágott 

zöldséget belerakjuk. Megszórjuk 
bőségesen a fűszerekkel, pár csepp 
olívaolajjal gazdagítjuk, és alufó-
lia alatt 180–200 fokon 30–60 per-
cig sütjük. Amikor megpuhultak a 
zöldségek, egy turmixgépbe rak-
juk, meglocsoljuk balzsamecettel, 
és összeturmixoljuk. A húsalaplét 
felmelegítjük, a zöldségpürével 
összefőzzük, ízlés szerint megsóz-
zuk, és tejföllel gazdagítjuk.

 

Hozzávalók:  1 közepes cékla, 1 tojás, ¾ bögre apró szemű 
zabpehely vagy zabkorpa, 5 dkg telemea sajt, 2 cikk fok-
hagyma, só, bors, olaj a sütéshez.

Elkészítése:  A céklát meghámozzuk és lereszeljük. Össze-
keverjük a tojással és a zabpehellyel. A fokhagymát megpu-

coljuk, és zúzva hozzáadjuk a céklához, majd belekerül az 
összetört telemea sajt, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Jól 
összedolgozzuk, és 30 percet állni hagyjuk. Ezután a masz-
szából szép burgerformákat gyúrunk, és kevés olajban ki-
sütjük. A burger összeállításához ízlésünknek megfelelően 
használhatunk bármilyen zöldséget, sajtot és szószt.

Hozzávalók:  2 közepes cékla, 3 tojás, 10 dkg cukor, 2 ta-
sak vaníliás cukor, 4 ek. liszt, 1/4 tk. szódabikarbóna, 2 
ek. kakaópor, pár ek. tej, csipet só; a krémhez: 5 dkg vaj, 
2 ek. liszt, 3 ek. cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 3 dl tej, 15 
dkg kókuszreszelék.

Elkészítése:  A céklát meghámozzuk és aprólyukú re-
szelőn lereszeljük. A tojásokat szétválasztjuk, a tojássár-
gákat a céklához keverjük, hozzáadjuk a cukrokat, majd 
a szódabikarbónával elkevert lisztet és a kakaóport. A to-

jásfehérjéket csipet sóval kemény habbá verjük. A céklás 
cucchoz keverjük a felvert habot, majd a tésztát egy 26 
centi átmérőjű tortaformába simítjuk. 180 fokos előme-
legített sütőben tűpróbáig (kb. 35 perc alatt) készre süt-
jük, majd hagyjuk kihűlni. A krémhez a vajat egy kis lá-
basban megolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet, elkeverjük, 
majd folytonos keverés mellett felöntjük hideg tejjel. Hoz-
záadjuk a cukrokat, és sűrűre főzzük, majd belekavarjuk 
a kókuszreszeléket. A kész krémet a piskótára kenjük, és 
behűtjük. Tálaláskor csokireszelékkel díszítjük.

Céklaburger

Sültzöldséges krémleves

Céklás-kakaós torta kókuszkrémmel




