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Serpenyős csirkemelles receptek
Dióval, mogyoróval megbolondított szárnyasételek

Hozzávalók : 50 dkg kicsontozott 
csirkemell, 1 dl fehérbor, 2 evőka-
nál kukoricakeményítő, 3 cikk fok-
hagyma, 10 dkg dióbél, 3 szárzeller, 
2 dl húsalaplé, só, bors, kevés olaj.

Elkészítése : Egy tálban a csirke-
húst a borral, a keményítővel, a só-
val és borssal összekeverjük, majd 
néhány óráig pácoljuk. Az olajat a 
wokban felforrósítjuk, a fokhagy-
macikkeket egészben beledobjuk, 

de csak 1 percig sütjük, hogy az 
olajat megízesítse. A fokhagymát 
az olajból kivesszük, a húst pácle-
vestől együtt beletesszük. Gyorsan 
sütjük, hogy a hús megpiruljon. 
Ha megsült, kiszedjük, és a diót a 
serpenyőbe dobjuk, pár percig pi-
rítjuk, majd hozzáadjuk a felszele-
telt zellert, és együtt pároljuk, hoz-
záöntjük az alaplevet, visszarakjuk 
a húst, és addig főzzük, amíg besű-
rűsödik.

• A serpenyős csirkemelles recepteknek jó 
hasznát vehetjük a zsúfolt hétköznapokon. 
Azon kívül, hogy gyorsan elkészülnek, meg-
bolondíthatók bármivel, amit szeretünk. Ez-
úttal mogyorós és diós változatokat ajánlok, 
amelyeket gazdagítottam fűszerekkel és zöld-
ségekkel. A mogyoró és a dió is bármikor fel-
használható húsok mellé, tápanyag szempont-
jából is nagyon jó kiegészítője lehet egy húsos 
ételnek. (György Ottilia)

Hozzávalók: 50 dkg csirkemell, 
6 dkg sózatlan mogyoró, 3 dl édes 
fehérbor, 6 evőkanál kukoricake-
ményítő, 1 póréhagyma, 4 cikk fok-
hagyma, 2 evőkanál mogyoróvaj, 1 
kiskanál fehérborecet, só, bors, pici 
olívaolaj.

Elkészítése : A csirkemellet meg-
mossuk, kis kockákra vágjuk, majd 

sózzuk és borsozzuk. A bor felét 
elkeverjük a kevés vízben feloldott 
keményítővel, és a húst belerakjuk, 
majd hűtőben egy órát pácoljuk. 
A póréhagymát megmossuk és vé-
konyra szeleteljük. A fokhagymát 
szintén felszeleteljük. Kevés cukrot 
elkeverünk az ecetben. A mogyorót 
darabosra törjük. Egy serpenyőben 
az olajat felhevítjük, és kicsit meg-

pirítjuk benne a földimogyorót, 
majd kiszedjük az olajból. A húst a 
páccal együtt a serpenyőbe tesszük, 
és kavargatva addig sütjük, amíg 
kissé megpirul. Hozzáadjuk a hagy-
mákat, kicsit együtt sütjük, majd 
hozzáöntjük a kikevert ecetet és a 
mogyoróvajat. Lefedve pároljuk. Ha 
a hús megpuhult, belekeverjük a 
földimogyorót.

Hozzávalók: 60 dkg csirkemellfi lé, ke-
vés olaj, 1 fej hagyma, 3 cikk fokhagy-
ma, 2 evőkanál kurkuma, 1 evőkanál 
őrölt kömény, 1 evőkanál őrölt korian-
der, ízlés szerint szárított csilipaprika, 
fél citrom leve, 2 marék földimogyoró, 
2 dl főzőtejszín, só, őrölt bors.

Elkészítése : A vöröshagymát meg-
hámozzuk, kockákra vágjuk, és az 

olajon egy nagy serpenyőben üve-
gesre pirítjuk. A kockákra vágott 
csirkemellet és az apróra vágott 
fokhagymát a hagymához adjuk, 
pár percig pirítjuk, majd sózzuk 
és fűszerezzük, felöntjük kevés 
vízzel, és puhára pároljuk. Végül 
besűrítjük a tejszínnel, megszór-
juk pirított mogyoróval, ízesítjük 
citromlével.

Kurkumás csirkemell 
földimogyoróval
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Mogyorós-póréhagymás  serpenyős csirke Zelleres-diós csirke wokban




