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A tenger ízei a tányérunkon
Ne féljünk a tengeri herkentyűktől!

• A mi gasztronómiánkban nem igazán találjuk 
meg a tenger gyümölcseinek ízvilágát, emiatt 
igazán megosztó étel: vagy nagyon szereti 
valaki, vagy nagyon utálja. Átmenet nemigen 
létezik. A tenger gyümölcseinek rajongótábo-
ra viszont az év bármely napján hajlandó enni 
belőle, valószínűleg nem véletlen, hogy eny-
nyire szeretik. Mégis szükség van nyitottságra 
ahhoz, hogy ezeket az ételeket megkedveljük. 
Ennek legjobb módja pedig az, hogy néha ma-
gunk is készítünk egy-egy könnyebb fogást. 
Íme, három egyszerű recept. (György Ottilia)

Hozzávalók:  25 dkg fagyasztott gar-
nélarák, fél doboz ananászkonzerv, 
2 evőkanál szójaszósz, 2 evőkanál 
kukoricakeményítő, 1 evőkanál bal-
zsamecet, 1 teáskanál barna cukor, 2 
cikk fokhagyma, 1 póréhagyma, ke-
vés reszelt gyömbér, 1 piros paprika, 
1 evőkanál paradicsompép, 1 dl víz, 
kevés olívaolaj.

Elkészítése:  Az ananászt lecsur-
gatjuk. Az ecetet, a szójaszószt, a 
cukrot és a keményítőt elkeverjük a 
vízzel. A paprikát csíkokra, a hagy-
mát karikákra szeleteljük. A fok-
hagymát apróra vágjuk, a gyömbért 
lereszeljük. Egy wokot felmelegí-
tünk, majd beleöntjük az olajat, és 
magas hőfokon hozzáadjuk a gyöm-
bért, a hagymát és a fokhagymát. Fél 
perc alatt átsütjük, majd hozzáadjuk 
a paprikacsíkokat és az ananászt. 
Néhány percig kevergetjük, felönt-
jük a szósszal, összefőzzük, hoz-
záadjuk a paradicsomot és a rákot. 
Rövid ideig főzzük.

Hozzávalók:  50 dkg fagyasztott 
kagyló, 1 fej hagyma, 3 cikk fok-
hagyma, 1,5 dl sűrített paradicsom, 
citromlé, só, fehér bors, olívaolaj, 1 
bögre barna bulgur.

Elkészítése: A kagylót kiolvaszt-
juk, majd megmossuk. A hagymát ap-
ró kockákra vágjuk, egy serpenyőben 

olajat hevítünk, üvegesre pároljuk 
benne a hagymát, majd hozzáadjuk 
a fokhagymát, a kagylót és a sűrített 
paradicsomot. Sózzuk, borsozzuk, 
meglocsoljuk citromlével, majd addig 
főzzük, amíg a kagyló elkészül. A bul-
gurt két és félszeres mennyiségű sós 
vízben megfőzzük, és a paradicsomos 
kagylóval fogyasztjuk.

Hozzávalók:  30 dkg liszt, 1–1,5 dl 
víz, 2 tojás, só, bors, 25 dkg fagyasz-
tott vegyes tenger gyümölcsei, 5 dkg 
vaj, 1 piros paprika, 2 cikk fokhagy-
ma, 10 dkg camembert sajt, 1,5 dl tej-
szín, kevés citromlé

Elkészítése:  A vajat egy ser-
penyőben megolvasztjuk, hozzáad-

juk a zúzott fokhagymát, a paprikát 
csíkokra vágva. Kicsit megdinsztel-
jük, majd hozzáadjuk a tenger gyü-
mölcseit, meglocsoljuk citromlével, 
sózzuk és borsozzuk, összepároljuk. 
A végén tejszínnel dúsítjuk.  A liszt-
ből, a vízből és a tojásból nokedli-
tésztát készítünk, sózzuk és borsoz-
zuk. A hozzávalókat csomómentesen 

elkeverjük. A tésztát nokedliszagga-
tó (vagy nagy lyukú szűrő) segítségé-
vel forrásban lévő vízbe szaggatjuk. 
Amikor a nokedlik feljöttek a víz fel-
színére, készen vannak, kiszedjük. A 
sajtot kockákra vágjuk. Ha a nokedli 
kész, összekavarjuk a tenger gyü-
mölcseis masszával, és tálaláskor 
kockákra vágott sajttal gazdagítjuk.

Fokhagymás-paradicsomos 
kagyló

Édes-savanyú garnélarák

Nokedli tenger gyümölcseivel

A garnéla páncélját főzés előtt is 
eltávolíthatjuk, de maradhat rajta is, 
így szebb lesz a fogás
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