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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

 

M indössze negyven perc 
alatt összeállíthatjuk és 
tálalhatjuk a marokkói 

zöldséglevesünket, amely igazi 
„vitaminbomba” – magyarázta a 
séf. Első lépésként aprózzunk fel 
vöröshagymát, majd olívaolajban 
dinszteljük meg, némi sóval fűsze-
rezve. Vigyázzunk, hogy ne égjen el 
a hagyma, hiszen úgy kesernyéssé 
teszi az ételt. A következő hozzávaló 
a kockákra vágott sárgarépa, amely 
nemcsak fi nom, de szép színt is ad 
a levesnek. Ezután érdemes lepirí-
tani zellert és petrezselyemgyöke-
ret is, közben pedig sóval, borssal 
és kakukkfűvel ízesítsünk. A leg-
lényegesebb hozzávaló a felkocká-
zott tök, amelyből szinte annyit kell 
használjunk, mint az eddig említett 
zöldségekből összesen. Amikor ez 
is megpirult, akkor érdemes a zöld-
babot, valamint a petrezselyemzöl-
det adagolni, majd felönteni vízzel 

az edényt. Amikor felforrt az étel, 
adhatunk még hozzá zöldborsót és 
karfi olt is. A leves huszonöt-har-
minc percet kell főjön, a tűzhely 
lezárása előtt pedig vajjal dúsíthat-
juk, ha szeretnénk. Tálaláskor érde-
mes még némi felaprózott petrezse-
lyemzöldet is adni hozzá.

Túró az olajban

Vidékünkön nem sokan készítik, 
mégis érdemes kipróbálni az olaj-
ban kisütött túrós gombócokat, 
illetve lepényeket, hiszen laktató 
fi nomság lehet a leves mellé – így 
Karácsony József. 

Összeállításakor adjunk két to-
jást ötszáz gramm tehéntúróhoz, 
majd ezt kavarjuk krémesre hab-
verővel. Legalább kétszáz gramm 
lisztre is szükségünk lesz, hiszen 
sütéskor az fogja majd össze a masz-
szát. Fontos hozzávaló a mazsola 
is, amelyet áztassuk tejbe, esetleg 
teába, hogy megpuhuljon, mielőtt 
használnánk. Ezt reszelt citromhéj-
jal, valamint vanília- és kristály-
cukorral együtt adagoljuk a masz-
szába, majd jól keverjük el. „Ekkor 
mindenképp kóstoljuk is meg a sü-
temény alapanyagját. Ha minden 
megfelelő, akkor tegyük be harminc 
percre a hűtőbe a masszát, hogy ösz-
szeálljanak az ízek. Persze ne felejt-
sük el, hogy ha nagyobb mennyi-
séget készítünk, akkor annak több 
időt kell álljon” – tanácsolja a séf. 

Amint kivettük a hűtőből, minden-
képp adjunk a hozzávalókhoz egy 
késhegynyi szódaport és várjunk 
pár percet. Ezután kisebb lepény 
vagy golyó formákat alakítsunk ki 

a masszából, majd ezeket napra-
forgóolajban süssük aranysárgára. 
Érdemes némi vaníliacukorral ösz-
szekevert hideg tejfölt is önteni a 
fi nomságokra fogyasztás előtt.

Év eleji gyomorkímélő
Könnyed menü ünnepek utánra a Főnix Konyhából
• A zsíros, kalóriadús 
ünnepi ételek után ezúttal 
egy könnyedebb menüt 
állított össze Karácsony 
József, a Főnix Konyha 
séfje, ami nem terheli le 
túlságosan az emésztő-
rendszert. Az elsősorban 
tökből, illetve több másfé-
le zöldségből összeállított 
leves mellé egy könnyen 
elkészíthető, túró alapú 
finomságot választott a 
szakember.

Mindössze negyven perc alatt 
összeállíthatjuk a levest

▴  F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Kis golyókat, illetve lepényeket is formálhatunk a túrós masszából

Különlegességként egy tök belsejében tálalta a levest a séf

H I R D E T É S

Vaníliacukros, tejfeles öntettel lesz még ínycsiklandóbb a sütemény




