
Céklás hangulatban
Igazi egészségbomba: az őszi zöldség kedvező hatással van a szervezetünkre

2021.  OKTÓBER 13. ,  SZERDAI I T Ű Z H E L Y

• Aki nem szereti a céklát, sokat veszít. Min-
dennap érdemes volna enni belőle, és mikor 
fogyasszuk, ha nem ősszel? Egy rendkívül 
egészséges zöldségről van szó, amelynek 
számtalan jótékony hatása van a szerveze-
tünkre, amennyiben rendszeresen fogyasztjuk. 
Egyebek mellett erős májtisztító hatással bír, 
erősíti a bélrendszert, a céklalé fogyasztása 
rendezheti a vérnyomást, illetve magas a vas- 
és folsavtartalma, ami jótékony hatással van 
a vérképzésre. Ha meggyőződött arról, hogy 
érdemes fogyasztani, íme néhány lehetőség a 
felhasználására. (György Ottilia)

Hozzávalók:  2 kis cékla, 25 dkg sütő-
tökpüré (előzetesen megsütve), 5 dkg 
vaj, 1 fej hagyma, 4 cikk fokhagyma, 
1 diónyi friss gyömbér, kevés bal-
zsamecet, 1 dl tejszín, só, bors, a tá-
laláshoz feta sajt és kapribogyó.

Elkészítése:  A zöldségeket meg-
hámozzuk, majd a hagymát és a 
fokhagymát apróra vágjuk és va-
jon megdinszteljük, hozzáadjuk a 
gyömbért, a kockákra vágott cék-
lát. Felöntjük vízzel, sózzuk és bor-

sozzuk, fedő alatt puhára pároljuk. 
Ekkor hozzáadjuk a sütőtököt, majd 
turmixoljuk. Végül belekavarjuk a 
tejszínt és néhány csepp balzsame-
cetet. Feta sajttal és kapribogyóval 
tálaljuk.

Hozzávalók: 50 dkg pulykamell, 
15 dkg csiperkegomba, 3 evőkanál 
mustár, 10 dkg vékony sonkaszelet, 
szárított bazsalikom, 15 dkg moz-
zarella sajt, kevés olaj, só, bors; a 
mártáshoz: 20 dkg cékla, 1 fej lila 
hagyma, 1 nagyobb alma, 1 cikk 
fokhagyma, ½ teáskanál őrölt kö-
mény, frissen őrölt bors, só.

Elkészítése:  A húst vékony sze-
letekre vágjuk, majd sózzuk és 
borsozzuk, vékonyan megkenjük 
mustárral, ráhalmozzuk a felsze-
letelt gombát, majd a sonkát és a 
sajtot. Megszórjuk bazsalikom-
mal. Egy hőálló tálat kiolajozunk, 
belerakjuk a hússzeleteket, leföd-
jük alufóliával, és előmelegített 

sütőben 30 percig sütjük. A szósz-
szal tálaljuk, amelyhez a céklát és 
a hagymákat meghámozzuk, da-
rabokra vágjuk, majd sós vízben 
puhára főzzük. Az almát a vége 
felé darabokra vágva hozzáadjuk. 
Amikor puha a cékla, összetur-
mixoljuk, és ízesítjük köménnyel, 
őrölt borssal.

Hozzávalók : 2 kisebb cékla, 20 
dkg csicseriborsó, 3 cikk fokhagy-
ma, 2 evőkanál tahiniszósz (sze-
zámpaszta), só, 3 evőkanál olívao-
laj, 1 citrom leve.

Elkészítése : A céklákat alaposan 
megmossuk, és egy alufóliával 
bélelt sütőlemezre rakjuk. Elő-

melegített sütőben megsütjük. 
Amikor kihűlt, meghámozzuk, és 
kisebb darabokra vágjuk. A csi-
cseriborsót vízbe áztatjuk 2 órára, 
sós vízben puhára főzzük, majd 
leszűrjük. Az összes hozzávalót 
turmixoljuk, majd ha sűrűnek ítél-
jük, 1–2 evőkanál vizet adhatunk 
hozzá.

Céklás humusz

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

Gyömbéres cékla és sütőtök krémleves

Gombás, sonkás, sajtos 
pulykamell céklaszósszal




