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Tonhalas  előételek
Halételek konzervből

• Azt általában mindenki tudja, hogy a tonhal 
nagyon egészséges, hiszen olyan jófajta zsíro-
kat tartalmaz, amelyek hatására csökken a ko-
leszterinszint vagy éppen a szív- és érrendszeri 
betegségek kockázata. Emellett köztudott, hogy 
gazdag fehérjeforrás, ezért a fogyni vágyóknak 
is tökéletes alternatíva, de az edzőterembe járók 
is szívesen pótolják vele napi fehérjeadagjukat. 
Ma már a tonhal könnyen beszerezhető bármely 
szupermarketben, például konzerv formájában. 
Készíthetünk belőle előételt, salátát, de vásárol-
hatunk tonhalfilét is, amit főételként fogyaszt-
hatunk. Ezúttal három olyan salátát kínálunk, 
amelynek főszereplője a tonhal. (György Ottilia)

Hozzávalók:  15 dkg rövid csőtész-
ta, 1 doboz olajos tonhalkonzerv 
(nem törmelékes, hanem darabos), 
1 piros paprika, 1 fej lila hagyma, 1 
nagy marék bébispenót, 1 tojásból 

majonéz, kevés citromlé, 2 evőkanál 
tejföl, só.

Elkészítése:  A tésztát  sós vízben 
kifőzzük, majd leszűrjük és hűlni 

hagyjuk. A paprikát és a hagymát 
kockákra vágjuk. Az összes hozzá-
valót egy tálban összekeverjük. A 
majonézt a tejföllel és a citromlével 
lazítjuk, majd a salátába kavarjuk.

Hozzávalók:  50 dkg fagyasztott 
zöldség (franciasaláta-keverék vagy 
mexikói keverék), 2 evőkanál alma-
ecet, 1,5 dl majonéz, 1 tubus krém-
sajt, 1 tonhalkonzerv, 1 tasak zse-
latinpor, só, bors.

Elkészítése:  A fagyasztott zöld-
ségeket sós vízben roppanósra pá-
roljuk, majd leszűrjük és hűlni hagy-
juk.  A majonézt, a krémsajtot és a 
tonhalat összekeverjük, ha a tonhal 
nagyon darabos, botturmixszal pé-
pesítjük. Sóval, borssal, almaecettel 
ízesítjük. Ha a zöldségek kihűltek, 

elvegyítjük a tonhalas masszával. A 
zselatint a csomagoláson található 
instrukció szerinti mennyiségű víz-
zel felfőzzük, majd ha már langyos, 
a zöldséges masszához keverjük. 
Vizezett formába öntjük, és legalább 
két órán át hűtőszekrényben der-
mesztjük.

Hozzávalók:  1 érett avokádó, 1 ton-
halkonzerv (olajban), 5–6 apró para-
dicsom, 1 marék fekete olajbogyó, 2 
szál angol zeller, petrezselyemzöld, 
citromlé, só, bors.

Elkészítése:  Egy kanállal vegyük 
ki a félbevágott avokádó közepét. A 

kivett részt villával nyomjuk szét, és 
keverjük hozzá a tonhalat, a szele-
tekre vágott paradicsomot, az olajbo-
gyódarabokat és az aprított zellert. 
Sózzuk, borsozzuk, citromlével és 
apróra vágott petrezselyemzölddel 
ízesítjük. Visszatöltjük a masszát az 
avokádófelekbe, és tálaljuk.

Zöldséges tonhaltorta

Tonhalas tésztasaláta

Tonhalas töltött avokádó

Nem csak finom, de nagyon 
látványos halas fogás ez
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