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Lencsét az új évre!
Kiadós, gyors fogások nem csak januárra

• Az év elejét kezdjük valamilyen lencsés étel-
lel, nemcsak azért, mert a hagyomány szerint 
ilyenkor érdemes lencsét enni, hanem azért is, 
mert általában könnyű elkészíteni, így lerövidül 
a konyhában töltött idő is. A téli ünnepeket kö-
vető első munkanapokon általában valami gyors 
ételre van igényünk csupán, ami nem veszi el 
a megmaradt értékes szabadidőt az év elején. 
Amennyiben a vörös lencsére esik a választá-
sunk, tudnunk kell, hogy nem szükséges áztat-
ni, és viszonylag hamar elkészül, hiszen főzési 
ideje kb. 25 perc. A hagyományos lencsét vi-
szont mindenképpen áztassuk be egy éjszakára.
(György Ottilia)

Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg 
lencse, 40 dkg darált hús, 2 fej hagy-
ma, 2 sárgarépa, 2 evőkanál vaj, 1 
konzerv hámozott paradicsom, só, 
bors, oregánó, 1 babérlevél.

Elkészítése:  Előző nap vízbe 
áztatjuk a lencsét. Másnap a babér-

levéllel és kevés sóval együtt kuktá-
ban puhára főzzük, majd leszűrjük. 
A sárgarépát meghámozzuk és kis 
kockákra vágjuk. A vajban üvegesre 
pároljuk a fi nomra vágott hagymát, 
hozzáadjuk a répát, együtt kicsit 
pároljuk, majd belerakjuk a darált 
húst. Addig pirítjuk, amíg a hús ki-

fehéredik, majd felöntjük a paradi-
csommal, és fedő alatt addig főzzük, 
amíg a répa és a hús megpuhul. Időn-
ként megkavarjuk, ha szükséges, 
adunk hozzá kevés vizet. Amikor 
megpuhult, a lencsét hozzáadjuk, és 
összefőzzük.

Hozzávalók:  25 dkg lencse, 1 doboz hámozott paradicsom 
(konzerv), 1 fej hagyma, só, bors, friss menta, kevés olaj.

Elkészítése:  A lencsét egy éjszakára beáztatjuk, más-
nap sós vízben feltesszük főni, és puhára főzzük. Közben 

egy másik lábasban kevés olajon üvegesre pároljuk a koc-
kákra vágott hagymát, hozzáadjuk a konzervet, felöntjük 
a lencselevessel, apróra vágott mentával és borssal íze-
sítjük. Összeturmixoljuk, ízlés szerint tehetünk bele egy 
kis cukrot is.

Hozzávalók:   4 sertésnyelv, 3 babér-
levél, 1 evőkanál borókabogyó, 1 
evőkanál színes szemes bors, 2 cikk 
fokhagyma, só; a szószhoz: 1 evőka-
nál méz, 2 evőkanál mustár, 2 dl tej-
szín, 1 evőkanál szezámkrém, 5 dkg 
vaj, kevés citromlé, só, 1 teáskanál 
mustármag; a körethez: 15 dkg vörös 
lencse, 3 krumpli, só, őrölt fűszerkö-
mény, 3 dkg vaj, kevés tej.

Elkészítése:  A nyelvet egy kuktá-
ba rakjuk a fűszerekkel, és vizet ön-
tünk rá, majd puhára főzzük. Amikor 

a nyelv kihűlt, megtisztítjuk és szele-
tekre vágjuk. A szószhoz a vajat felol-
vasztjuk, hozzáadjuk mustármagot, 
kicsit megpirítjuk. Ezután hozzáadjuk 
a mézet, a szezámkrémet és a mustárt, 
összekeverjük, 1 percig pirítjuk, végül 
a tejszínnel felöntjük és összeforraljuk. 
Ízesítjük sóval és citromlével. A nyelv-
szeleteket a szószba rakjuk. A körethez 
a krumplit meghámozzuk és kockákra 
vágjuk, a lencsével együtt sós, őrölt 
köményes vízben puhára főzzük, ad-
dig, amíg a leve elfő. Ezután pürésít-
jük, vajjal és tejjel lazítjuk.

Mentás-paradicsomos lencseleves

Lencse darált hússal

Mézes-mustáros-szezámkrémes 
sertésnyelv vöröslencse-pürével

Egytálétel év elejére. 
Testet, lelket melengető
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