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Szuperélelmiszerünk, a zabpehely
Nemcsak reggelire jó
• A zabpehelyről ma már mindenki tudja, meny-
nyire egészséges és hogy sokféle diétás étel 
alapanyagaként szolgálhat, mégis nagyon egy-
hangúan használjuk. Amikor a zabpehelyről van 
szó, legtöbben rögtön a reggeli zabkására asz-
szociálnak, ami nem rossz, de tudni kell, hogy 
számtalan más lehetőségünk van a felhasználá-
sára. A zabpehelynek magas a rosttartalma, va-
lamint nagyon jó szénhidrátforrás, sok vitamint 
és ásványi anyagot tartalmaz, ezért érdemes 
rendszeresen használni. Lehet helyettesíteni 
vele a lisztet, használhatjuk panírozáshoz, süte-
ményekhez, palacsintákhoz, de még levesekhez 
is. Íme, néhány recept. (György Ottilia)

Hozzávalók:  50 dkg csirkemell, 
liszt-tojás-zabpehely, só, bors, kevés 
olívaolaj; a körethez: 1 póréhagy-
ma, 2 édesköménygumó, 2 nagyobb 
krumpli, 6 dkg vaj, kevés olívaolaj, 
só.

Elkészítése:  A csirkemellet csí-
kokra vagy szeletekre vágjuk, majd 
sózzuk és borsozzuk, bepanírozzuk, 
és egy sütőlemezre helyezzük. Meglo-
csoljuk kevés olajjal, és előmelegített 
sütőben közepes hőfokon készre süt-

jük.  A póréhagymát, az édesköményt 
és a krumplit megtisztítjuk, majd da-
rabokra vágjuk, és sós vízben puhára 
főzzük. Leszűrjük, majd pürésítjük, 
és vajjal krémesre keverjük. Ízlés sze-
rint utánasózunk, ha szükséges.

Hozzávalók:  1 közepes főzőtök, 2 
tojás, 4–5 evőkanál zabpehely,  kb. 5 
evőkanál liszt, 2 evőkanál méz, pici 
só, olaj.

Elkészítése:  A tököt meghámoz-
zuk, belsejét kikaparjuk, és lere-
szeljük, majd a zabpehellyel össze-
keverjük, és állni hagyjuk, hogy a 

zabpehely puhuljon meg benne. Ez-
után hozzáadjuk a tojásokat, a lisz-
tet, a sót és a mézet. Összekavarjuk. 
Forró olajba evőkanálnyi masszákat 
teszünk, ellapítjuk kis palacsintafor-
mára, és mindkét oldalukat kisütjük. 
Porcukorral megszórva vagy juhar-
sziruppal leöntve fogyasztjuk.

Hozzávalók:  5 tojás, 3 evőkanál bar-
na cukor, 25 dkg zabpehely, 3 dl tej, 1 
teáskanál vaníliaaroma, 1 teáskanál 
őrölt fahéj, 15 dkg aszalt gyümölcs 
vegyesen, 5 dkg csokoládélencse, ke-
vés sütőpor, kevés vaj.

Elkészítése:  A tejet felforraljuk, 
ráöntjük a zabpehelyre, és hagyjuk 

megdagadni. A tojássárgákat a va-
níliával és a cukorral habosra ke-
verjük, majd hozzáadjuk az aszalt 
gyümölcsöket, a csokoládélencsét, 
a sütőport, a fahéjat és a beáztatott 
zabpelyhet. Végül kemény habbá 
verjük a fehérjét, és azzal lazítjuk fel 
a tésztát. Kivajazott tepsiben, 180 fo-
kon 30 perc alatt készre sütjük.

Tökös minipalacsintaZabpelyhes csirkemell póréhagymás 
édesköménypürével

Zabpelyhes, aszalt 
gyümölcsös szelet

Ízében különleges, egészséges 
palacsintaalternatíva
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