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Füstölt sajttal, szerecsendióval ízesített egytálétel

A finom spenótleves 
alapja a húslé, 
fűszere a fokhagyma

Ember legyen a talpán, aki ellen tud állni az illatos falatnak!

Megszelídíthető a haragoszöld

Receptajánlatunk mellett íme, néhány 
ötlet, hogy a gyermekek is megkedveljék 
a spenótot. Párizsiból sütött vagy csa-
vart kosárkákba helyezzünk egy-két ka-
nálnyi spenótfőzeléket, és tegyünk rájuk 
fürjtojásból sütött tükörtojást. 

Simítsuk el a spenótfőzeléket egy 
hőálló tál alján, olajba mártott evőka-
nállal, egymástól megfelelő távolságra 
készítsünk fészkeket, abba üssük bele 
az egész tojásokat, és süssük pár percig 
előmelegített sütőben.

Palacsintába is beletekerhetjük az íze-
sített spenótpürét. Egymás mellé sorakoz-
tatva és sajttal megszórva néhány percig 
toljuk a lerbe, majd kevés tejföllel, egy-egy 
diógerezddel a tetejükön tálaljuk.

Tojáscsillagban

Hozzávalók:  6 tojás, 25 dkg spenót, 1 
cikk fokhagyma, 2 evőkanál majonéz, 1 
kávéskanál csípős vagy dijoni mustár, 
csipetnyi szerecsendió, 1 evőkanál főtt 
kukorica, 1 paradicsom.

Elkészítése:  A tojásokat sós vízben 
keményre főzzük, és hideg vízben le-
hűtjük. A spenótleveleket megtisztítjuk, 
váltott vízben megmossuk, majd lobogó 
sós vízben két percig főzzük. Leszűrjük, 
azonnal jéghideg vízbe merítjük, vagy 
bő hideg vízzel leöblítjük, lecsepegtet-
jük. Alaposan kinyomkodjuk belőle a 
vizet, és fi nomra-pépesre vágjuk.

A tojásokat meghámozzuk, „derék-
ban” körbe cikcakkosra bevágjuk, és 
óvatosan, hogy a cakkok hegye épség-
ben maradjon, kettényitjuk őket. Aljuk-
ról levágunk egy vékony szeletkét, hogy 
ne billegjenek majd a tálon. Sárgájukat 
kiemeljük, tálkába tesszük, péppé tör-
jük. Hozzáadjuk a spenótpürét, a ma-
jonézt, a mustárt, az áttört fokhagymát, 
ízlés szerint egy csipet szerecsendiót, 
sót és borsot. Habosra keverjük. Sima 
csőrbetétes nyomózsákba szedjük, és a 
tojásfehérje-csillagokba töltjük. Fedeles 
műanyag dobozba szedjük őket, és leg-
alább egy órára behűtjük. 

A töltött tojásokat lapos tányérra ren-
dezzük, egy-egy szem tejes kukoricával 
vidámítjuk. Paradicsomgerezdekkel dí-
szítjük. Italkorcsolyaként, előételként, 
sonka mellé kínálhatjuk.

Levesként, buggyantott tojással

Hozzávalók:  80 dkg spenót, 5 dkg liszt, 
4 dkg vaj, 4 cikk fokhagyma, 2 dl tejszín, 
8 dl húsleves, adagonként 1–1 tojás, 2 
evőkanál ecet.

Elkészítése:  A spenótot megmossuk, 
megtisztítjuk, bő sós vízben feltesszük 
főni. Forrás után 3–4 percig pároljuk. 
Hagyjuk kihűlni, majd leszűrjük, botmi-
xerrel pépesítjük. A vajból és a lisztből 
világos rántást készítünk, beletesszük 
a megtisztított, pépesített fokhagymát, 
hozzáadjuk az összetört spenótot, majd 
folyamatos kevergetés közben felöntjük 
a húslével. Sózzuk, borsozzuk, tíz percig 
lassú tűzön főzzük, azután a tejszínnel 
dúsítva felforraljuk.

A forrásban lévő vízbe óvatosan bele-
engedjük a feltört tojásokat, három per-
cig főzzük, levesszük a tűzről, melegen 
tartjuk, és tálaláskor tesszük a levesbe a 
buggyantott tojásokat.

Rakott krumpli spenótlevelekkel

Hozzávalók:  1 kg krumpli, 3 dkg vaj 
vagy margarin, 2–3 dkg liszt, 2,5 dl tej, 
2,5 dl zöldségerőleves (kockából is le-
het), 1 kg spenótlevél, 1 fej vöröshagyma, 
1 cikk fokhagyma, egy evőkanál olaj, 
reszelt szerecsendió, 4 szelet, kb. 20 dkg 
sonka (helyettesíthető főtt tojással és 
füstölt sajttal), 10 dkg reszelhető sajt, só.

Elkészítése:  A krumplit héjában kb. 
húsz perc alatt megfőzzük. Közben a 
lisztet alacsony hőfokon megpirítjuk, 
és hozzákeverjük a vajat. Felöntjük a 
tejjel és levessel, időnként megkavargat-
va 10 percig főzzük. A spenótleveleket 
forró vízben megfonnyasztjuk, hideg 
vízzel leöblítjük, és lecsöpögtetjük. Az 
apróra kockázott vörös- és fokhagymát 

az olajon megpároljuk, beleforgatjuk a 
spenótot, sóval, reszelt szerecsendióval 
fűszerezzük. A meghámozott krumplit 
vékonyan felszeleteljük.

A sütőedény aljára kevés besamelmár-
tást öntünk, és kirakjuk a krumpli harma-
dával. Mártással megkenjük, ráhalmoz-
zuk a spenót felét, és ráfektetjük a sonka 
(a főtt tojás vagy szeletelt füstölt sajt) felét. 
Ismét mártás következik, majd rárétegez-
zük a krumpliszeletek második harmadát, 
és elosztjuk rajta a maradék spenótot. A 

megmaradt ízesítőkkel beborítjuk, már-
tást kenünk rá, és a maradék krumpli-
val pikkelyszerűen kirakjuk a tetejét. 
Erre rásimítjuk a besamelmártást. Meg-

hintjük reszelt sajttal, és előmelegített 
sütőben, 200 fokon 40–45 percig sütjük.

Spenótkrémes fánkocskák 

Hozzávalók a tésztához:  10 dkg vaj, 
10 dkg liszt, 3 tojás, 3 dl olaj, só; a töl-
telékhez: 80 dkg spenót, 5 dkg vaj, 1 
tojás, 13 dkg reszelt sajt, őrölt bors, só.

Elkészítése:  Pontosan kimérünk 
1 dl vizet, beletesszük a vajat, és fel-
forraljuk. Kevés sóval ízesítjük, majd 
állandó kevergetés mellett hozzászór-
juk a lisztet, és mérsékelt tűzön addig 
főzzük, amíg az edény faláról elválik 
a massza. Kissé kihűtjük, egyenként 
hozzákeverjük a tojásokat, mindegyik 
hozzáadása után jól kidolgozzuk. Egy 
edényben bő olajat hevítünk. Egy 
evőkanalat belemártva diónyi nagy-
ságú darabokat szaggatunk. Lefedve 
sütjük, majd amikor szép pirosak, az 
olajból kiszedjük.

A főtt, áttört spenótot átmelegítjük 
sóval, őrölt borssal, ízesítjük, majd 
egy tojást hozzáadva krémszerűvé ke-
verjük. A kettévágott fánkokat ezzel 
megtöltjük, összeragasztva a reszelt 
sajttal meghintve kínáljuk.




