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Kezdjük az évet lencsével!
Köretként, főételnek és hús helyett is
• Érdemes az évet lencsével kezdeni, mivel az ünnepek 
alatti megterhelő időszak után olyan élelmiszereket kell 
fogyasztani, amelyek az emésztésünkre jótékony hatás-
sal vannak. A lencse gazdag az emésztési folyamatokat 
serkentő élelmi rostban, ugyanakkor rengeteg hasznos 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Ezen kívül a 
lencse remek fehérjeforrás, ráadásul sokféle módon 
elkészíthető. (György Ottilia)

Bajor lencsés káposzta

Lencse darált hússal

Vöröslencse -fasírt

Hozzávalók: 20 dkg császárszalon-
na, 60 dkg savanyú káposzta, 20 dkg 
lencse, 3 babérlevél, 20 dkg füstölt 
oldalas, kevés só, ha szükséges, 1 
szál kolbász.

Elkészítése: A szalonnát apró koc-
kára vágjuk és megpirítjuk egy 
edényben. A káposztát csíkokra vág-
juk, levétől kinyomkodjuk, majd a 

szalonnához adjuk. Hozzáadjuk az 
előzőleg beáztatott lencsét, a füstölt 
oldalast, a babérlevelet, és felenged-
jük annyi vízzel, amennyi ellepi. 
Lefödve kb. 1 órát főzzük, időnként 
megkavarjuk, ha szükséges, vizet 
öntünk alá.  Ha megfőtt, belefőzzük 
a felkarikázott kolbászt is. Ízlés sze-
rint sózzuk, ha szükséges. Tejföllel 
és friss kenyérrel tálaljuk.

Hozzávalók 6 személyre: 50 dkg 
lencse, 40 dkg darált hús, 2 fej hagy-
ma, 2 sárgarépa, 2 evőkanál vaj, 1 
konzerv hámozott paradicsom, só, 
bors, oregánó, 1 babérlevél.

Elkészítése:  Előző nap vízbe 
beáztatjuk a lencsét. Másnap a 

babérlevéllel és kevés sóval együtt 
kuktában puhára főzzük, majd 
leszűrjük. A sárgarépát meghá-
mozzuk és kis kockákra vágjuk. A 
vajban üvegesre pároljuk a finom-
ra vágott hagymát, hozzáadjuk a 
répát, együtt kicsit pároljuk, majd 
belerakjuk a darált húst, addig 

pirítjuk, amíg a hús kifehéredik, 
majd felöntjük a paradicsommal, 
és fedő alatt addig főzzük, amíg a 
répa és a hús megpuhul. Időnként 
megkavarjuk, ha szükséges adunk 
hozzá kevés vizet. Amikor megpu-
hult, a lencsét hozzáadjuk és ösz-
szefőzzük.

Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg 
vörös lencse, 10 dkg rizs, 2 tojás, 1 
dl tejföl, 2 evőkanál liszt, só, bors, 
római kömény, fél csokor petrezse-
lyemzöld, olaj

Elkészítése: A vörös lencsét meg-
főzzük. Amikor puha, leöntjük róla 
a maradék vizet és leturmixoljuk. 
Sózzuk, borsozzuk, hozzákeverjük 
a főtt rizst, a tojásokat, az apróra 
vágott petrezselymet, a lisztet. Fű-
szerezzük köménnyel. Szilikonos 
minimuffi  nsütő mélyedéseibe ke-
vés olajat kenünk, majd elosztjuk a 
masszát benne, és 180 fokon 35-40 
percig sütjük. Készíthetünk hozzá 
fokhagymás mártogatóst, vagyis 
joghurtba fokhagymát reszelünk, 
majd sózzuk, és citromlével ízesít-
jük.▴  F O T Ó K :  G Y Ö R G Y  O T T I L I A




