
 

Hozzávalók: 1 karfiol, 1 fej hagy-
ma, 2 evőkanál olaj, 5 tojás, 3 evő-
kanál teljes kiőrlésű liszt, 2 evőka-
nál tejföl, 1 evőkanál útifűmaghéj, 
3 evőkanál sörélesztő, ízlés szerint 
zöld fűszerek, só, őrölt bors, kevés 
vaj.

Elkészítése: A karfiolt rózsáira 
szedjük, majd sós vízben 5–6 per-
cig előfőzzük, ezután kihűtjük. 
Egy fej hagymát apróra vágunk, 
és kevés olajon megdinszteljük, 
majd szintén kihűtjük. A tojásokat 
felverjük, hozzáadjuk a tejfölt és 
a hagymát. Ezután hozzátesszük 
a lisztet, az útifűmaghéjat, a söré-
lesztőt, ízlés szerint fűszerezzük, 
majd óvatosan beleforgatjuk a 
karfiolt. A masszát belekanalazzuk 
egy kivajazott kalácsformába. Elő-
melegített, 180 fokos sütőben kb. 
35 percig sütjük.

• Nyáron a legalkalmasabb kevesebb húst és 
több zöldséges ételt fogyasztani. A nyár adta 
zöldségkavalkád számos lehetőséget nyújt arra, 
hogy minél több zöldségben gazdag fogást fo-
gyasszunk. Egyrészt költséghatékony, másrészt 
mikor készítenénk nyári alapanyagokból ebédet, 
ha nem most? (György Ottilia)

Hozzávalók:  2 fej hagyma, 2 cikk 
fokhagyma, 75 dkg mángold, 50 
dkg barna csiperke, 3 evőkanál pu-
ha zabpehely, 1 tojás, 1 konzerv há-
mozott paradicsom, só, őrölt bors, 1 
teáskanál zöldfűszer-keverék (ore-
gánó, kakukkfű, bazsalikom), kevés 
olaj, kevés ecet.

Elkészítése: Az egyik fej hagymát 
felaprítjuk, és kevés olajban meg-
dinszteljük, hozzáadjuk a megmo-
sott, ledarált gombát, a zúzott fok-
hagymát, és addig pároljuk, amíg a 
leve elfő. Időközben ízesítjük sóval, 
borssal és a zöld fűszer felével. Ami-
kor elfőtt a gomba leve, lehúzzuk a 
tűzről, és belekeverjük a zabpely-

het. Hűlni hagyjuk. Amikor kihűlt, 
összekeverjük a tojással. Amíg hűl 
a gomba, előkészítjük a mángoldot. 
Megmossuk, és a nagyobb leveleket 
sós, ecetes lobogó vízbe rakjuk egy 
percre, majd kiemeljük. Mindegyiket 
megtöltjük gombával, töltöttkáposz-
ta-szerűen becsomagoljuk. A mara-
dék mángoldot alaposan felvágjuk. A 
másik hagymát meghámozzuk, majd 
fél karikákra vágjuk. Egy edényben 
olajat hevítünk, a hagymát megfony-
nyasztjuk benne, hozzáadjuk a felap-
rított mángoldot, a paradicsomot, a 
maradék fűszert, és összepároljuk. 
Megsózzuk, majd ráhelyezzük a töl-
telékeket, kevés vizet öntünk alá, és 
fedő alatt készre pároljuk.

Hozzávalók:  2 közepes tök, 2 sár-
garépa, 1 petrezselyemgyökér, 1 
zellergumó, 1 fej hagyma, 3 cikk 
fokhagyma, 2 babérlevél, 2 para-
dicsom hámozva, 1 evőkanál méz, 
só, bors, 2 evőkanál mustár, ízlés 
szerint citromlé, kevés vaj, petre-
zselyemzöld.

Elkészítése:  A megtisztított leves-
zöldségeket a tökön kívül felda-
raboljuk, és annyi vízbe rakjuk, 
amennyi ellepi, sóval és babérlevél-
lel megfőzzük. Amikor puhára főtt, 
a babérlevelet kidobjuk, és a zöld-
ségeket botmixerrel péppé zúzzuk. 
A mézet vajban karamellizáljuk, 

belekeverjük a zöldségpürét, majd 
a mustárt, ízesítjük borssal, esetleg 
kevés citromlével, és összemelegít-
jük. A felmelegített szószba rakjuk a 
kockákra vágott, megmosott tököt, 
és fedő alatt rövid ideig főzzük. Tá-
laláskor megszórjuk petrezselyem-
zölddel.

Tök vadasan

▴  F O T Ó K :  G Y Ö R G Y  O T T I L I A

Gombával töltött mángold

Karfi ol kalácsformában

Húsmentes nyári ételek
A meleg évszakban érdemes előtérbe helyezni a zöldségben gazdag fogásokat
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