
Hozzávalók: 6 sárgarépa, 25 dkg 
füstölt sonka, 1 fej hagyma, 1 dl 
tejföl, 2–3 evőkanál friss reszelt 
torma, só.

Elkészítése: A sárgarépát meg-
tisztítjuk, darabokra vágjuk. A 
hagymát szintén megpucoljuk és 
darabokra vágjuk. A sonkát a répá-
val és a hagymával együtt vízben 
főni tesszük. Ha megpuhult a son-
ka, kiszedjük és kockákra vágjuk. 
A répát a hagymával együtt tur-
mixoljuk, hozzáadjuk a tormát és 
a tejfölt. A sonkát a levesbe rakjuk, 
majd ízlés szerint sózzuk a levest, 
ha szükséges.

• Ősszel nagyszerű alapanyag a répa. A sütő-
tökhöz hasonlóan a levestől a süteményekig 
rengetegféle recepthez felhasználható. Mivel 
ősszel-télen kevesebb zöld színű zöldség áll ren-
delkezésünkre, ezért a narancssárga (béta-ka-
rotint tartalmazó) zöldségeket érdemes előtérbe 
helyezni, és minél többet fogyasztani ezekből. A 
legjobb, ha frissen fogyasztjuk, de emellett ér-
demes tápláló ételeket is készíteni a nagyszerű 
alapanyag felhasználásával. (György Ottilia)

Hozzávalók: 15 dkg vaj, 17 dkg por-
cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 4 to-
jás, 1 citrom reszelt héja és leve, 25 
dkg sárgarépa, 15 dkg liszt, 10 dkg 
darált mák, 1 tasak sütőpor.

Elkészítése: A vajat a porcukor-
ral krémesre kavarjuk, és egyesé-
vel hozzáadjuk a tojások sárgáját, 
majd a citrom lereszelt héját, a fél 
citrom levét, valamint a sütőporral 
elkevert lisztet, az apró lyukon le-

reszelt sárgarépát és a tojásfehér-
jék felvert habját. Egy 20x30 centi-
méteres tepsit kikenünk vajjal, és 
belesimítjuk a massza kétharmad 
részét. A maradékba belekeverjük 
a darált mákot, és foltokban rá-
szórjuk a tepsiben lévő masszára. 
Előmelegített sütőben készre süt-
jük. Tetejét vaníliás porcukorral 
megszórjuk, és félhold alakú po-
gácsaszaggatóval kiszaggatjuk be-
lőle a kifliket.
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Mákos-sárgarépás sütemény

A sárgarépa-főzeléken túl
Teljes menü a béta-karotinban gazdag zöldségből
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Hozzávalók: 50 dkg borjú- vagy 
marhahús, 4–5 sárgarépa, 1 nagy 
fej hagyma, 5 cikk fokhagyma, 3 dl 
tejföl, só, bors, 2 evőkanál zsír, liszt.

Elkészítése: A húst kiklopfoljuk, 
sózzuk és borsozzuk, majd lisztbe 

hempergetjük. A zsírt felolvaszt-
juk, a húsok mindkét oldalát meg-
sütjük, majd kivesszük az edény-
ből. A visszamaradt zsiradékban az 
apróra vágott hagymát megdinsz-
teljük, hozzáadjuk az apróra vágott 
vagy lereszelt sárgarépát és a fok-

hagymát, összepároljuk, a hússze-
leteket visszarakjuk az edénybe, 
és felöntjük annyi vízzel, amennyi 
ellepi. Fedő alatt pároljuk. Amikor 
minden megpuhult, tejföllel beha-
barjuk. Ízlés szerint sózzuk és bor-
sozzuk.

Tormás-sonkás sárgarépa-krémleves

Sárgarépás hússzeletek




