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A csíráztatás  előnyei
Ha időnk és kedvünk tartja, otthon is csíráztathatunk 

GYÖRGY OTTILIA

A csíráknak éltető erejük van, 
a kifejlett növény esszenciá-
ját tartalmazzák, rendkívül 

gazdagok ásványokban, vitaminok-
ban, enzimekben, ezért egészségvé-
dő hatásuk kiemelkedő. A csíra a ter-
mészetes vitaminbomba, amit nem 
kapszula formájában fogyasztunk 
el, ugyanakkor ízletessége és vál-
tozatossága révén nagyon könnyen 
beilleszthetjük táplálkozásunkba. 
Használhatjuk salátákhoz, szendvi-
csekhez vagy főzéshez egyaránt.

Ilyenkor márciusban nagyon vá-
gyunk a tavaszi zöldekre, de térsé-
günkben még nem jött el az igazi kerti 
zöldségek ideje, ezért érdemes neki-
fogni csíráztatni. Nem ördöngösség, 
és nagyon megéri. Ugyanis ha a bolt-
ban akarjuk megvenni ezt az egészsé-
ges alapanyagot, jóval drágább, mint 
ha magunk csíráztatnák, ráadásul 
nem is tudjuk, honnan származik, 
mennyire friss, mióta áll a polcokon. 
Kevés energiabefektetéssel kiváló mi-
nőségű házi csírát állíthatunk elő.

Otthoni csíráztatásra az ideális 
megoldás a csíráztatótál használata, 
de ha nincs, akkor bármilyen vízáte-
resztő tál megteszi. Bioboltban vagy 
más üzletekben fellelhető, elérhető 
áron. A csíráztatótál egymásra rak-
ható, átlátszó tálakból áll, amelyek 
az alsó kivételével szűrősek. Ezen-
kívül csak víz, fény, levegő és meleg 
kell a csíráztatáshoz. A magok közül 
ajánlatos kiszedni az idegen, törött 
és gyommagokat, majd alaposan át 
kell mosni. A csíráztatás előtt ajánla-
tos a magokat egy napig vízbe áztat-
ni, majd másnap leöblíteni, és a szű-
rős tálakban egyenletesen eloszlatni. 
Ügyeljünk arra, hogy mindig csak 
annyi mag legyen a csíráztatótálban, 

amennyi kényelmesen elfér egy eme-
leten. Ha túl sok a mag, a csírák nem 
fognak megfelelően fejlődni, és köny-
nyebben is megpenészednek. Szá-
razon a csíráztatótálat egy rétegben 
terítse be a mag, és ennek a mennyi-
ségnek vegyük a felét, hogy a magok 
kényelmesen csírázhassanak. Csí-
rázás során ugyanis megnő a térfo-
gatuk. Az alsó rekeszben lévő tálba 
vizet rakunk, ami mindig egy kicsit 
nedvesen tartja majd a magokat. Na-
ponta egyszer-kétszer folyó víz alatt 
le kell őket öblíteni. A magok csíráz-
tatási ideje eltérő, 2–3 naptól egy-két 
hétig is terjedhet. Amikor a csíra már 
szépen megnőtt és a magok tömege-
sen kezdenek csírázni, az edényt hű-

tőszekrénybe tesszük, ahol a csírák 
növekedése lassabban ugyan, de 
tovább folytatódik. Hosszabb tárolás 
alatt azonban sokat veszítenek ízük-
ből és értékes beltartalmukból.

Csíra nyerésére sokféle mag alkal-
mas: gabonafélék (búza, árpa, rozs, 
zab), hüvelyesek (bab, borsó, lencse), 
és egyéb magok, mint például retek, 
lucerna, brokkoli, mustár.

Érdemes olyan magokat választa-
ni, amelyek kifejezetten erre a célra 
valók. Lehetőleg reformboltokban, 
bioboltokban szerezzük be őket, te-
hát megbízható helyről. Bizonytalan 
helyről nem érdemes magot besze-
rezni, mert többet ártunk vele, mint 
használunk, ezek a magok ugyanis 

általában vegyszerezettek, a csírák 
pedig minden anyagot koncentráltan 
tartalmaznak.

Az alábbiakban ajánlok egy gyors 
ebédváltozatot, valamint egy márto-
gatóst, amelyet friss csírával érdemes 
fogyasztani az egészség jegyében.

Gyors ebéd egészséges módra

Hozzávalók:  csirkemell, sajt, pro-
vence-i fűszerkeverék (vagy bár-
milyen más fűszerkeverék, amit 
szeretünk), só, kevés olaj, avokádó, 
retekcsíra, vérnarancs, balzsamecet.

Elkészítése:  A csirkemellet meg-
sózzuk és a fűszerkeverékkel bedör-
zsöljük. Egy tepsiben olajat hevítünk, 
majd a csirkemellet lassú tűzön, fedő 
alatt mindkét oldalán alaposan meg-
sütjük. Amikor átsült, 2–3 szelet sajtot 
teszünk rá, és addig sütjük még, amíg 
ráolvad. A balzsamecetet egy edény-
ben felforraljuk, ettől besűrűsödik, 
majd a csirkemellre csurgatjuk. Egy 
tálra csírát rendezünk, ráhelyezzük a 
húst, egyik oldalára avokádószelete-
ket rakunk, másik felére meghámozott 
vérnarancsszeleteket. Jó étvágyat!

Csírával dúsított tzatziki saláta

Hozzávalók:  4 dl natúr joghurt, 1 
kígyóuborka, 3 cikk zúzott fokhagy-
ma, 1 mokkáskanál citromlé, 1 csipet 
őrölt fehér bors, só, két marék hagy-
macsíra.

Elkészítése:  A fokhagymát meg-
tisztítjuk, apróra vágjuk vagy áttörjük, 
és a csírát megmossuk. Az uborkát 
meghámozzuk, nagy lyukú reszelőn 
lereszeljük, kinyomkodjuk a levét, 
majd a többi hozzávalóval összekever-
jük, és pár órát hűtőben állni hagyjuk.

• A csíráztatásnak 
számtalan előnye van, 
ráadásul egy kis tuda-
tosággal egész évben 
fogyaszthatunk csírát. 
Sokkal finomabb és 
egészségesebb, mint 
az üvegházban nevelt 
görög uborka vagy 
paradicsom. Vajas 
kenyérrel vagy szend-
vicsbe halmozva igazi 
ízélmény, hamar füg-
gővé lehet válni.

Speciális csíráztató edénybe 
helyezzük a lucernamagot
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