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CHAD ajánlása
Drága Nagyanyusomnak, aki azalatt távozott el közülünk, 

míg e könyvet írtam. Te voltál az igazi szupernagyi, a csa-

lád kősziklája, az én ihletadóm és legnagyobb mesterem 

a konyhában. Receptjeid és szereteted örökre a szívembe 

véstem. 

KRIS ajánlása
A Nagyimnak, (Abuelita) Aurának. Köszönöm, hogy mindig 

arra buzdítottál, hogy az ételem legyen egyben a gyógyszerem 

is! Te segítettél a  szeretet szentélyévé és hatékony patikává 

alakítani a konyhámat. Neked ajánlom hát e pompás és pazar 

(hogy a két kedvenc jelződdel éljek) könyvet!

HU_001-139.indd   7 2016.03.07.   0:03:38



ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Az Őrülten csábos ételekből a lékészítéstől egészen a menő vacsorapartik megterve-
zéséig mindennek kitanulhatod a csínját-bínját, hogy konyhaművészeted valóban az 
egészség, a boldogság, a kedélyes családi és baráti összejövetelek, valamint a remek 
murik alfája és ómegája legyen. Találsz e könyvben főzési tippeket; konyhai trükkö-
ket; pénz- és időspóroló ötleteket; szakmai fortélyokat; tantételeket az őrülten csábos 
étrend filozófiájához; és persze több mint 150 tápanyagban gazdag, mennyei receptet.  

Az Őrülten csábos ételeket fogásokra osztottam, akár egy hosszú és fényűző étkezést. 
Az első fogás áttekintést nyújt az őrülten csábos étrendről. A második és harmadik fo-
gás a te személyes gyorstalpaló szakácstanfolyamod, hogy könnyedén és magabiztosan 
készíthesd el receptjeinket. Meg fogod tanulni, hogyan vásárolj be, miként spájzold 
el a készleteket, és persze hogyan főzz! A negyedik fogásnál végre homlokon csókol 
a múzsa, és elrepít a varázslat birodalmába – következnek a receptek! Végül pedig, de 
nem utolsósorban, belevettünk e könyvbe néhány menümintát és egy hasznos olvas-
mánylistát. 

Mivel a nyers koszt domináns szerepet játszik az őrülten csábos étrend filozófiájá-
ban, az egész könyvben találsz elszórva guszta nyerskaja-recepteket. A táplálékérzé-
kenységben szenvedő vagy étrendi megszorításokat alkalmazó olvasó számára prakti-
kus jelzések mutatják, hogy mely receptek glutén- és szójamentesek. De aggodalomra 
semmi ok! Előállunk pár leleményes tippel bizonyos alapanyagok helyettesítésére, hogy 
szükség esetén ne jöjj zavarba az adott recept elkészítése során. Nyugodt lehetsz afelől, 
hogy az őrülten csábos ételek elkészítésekor mindenkor a te ízlésed mondja ki a döntő 
szót. Ha egy-egy recept túlságosan édes vagy sós neked, változtass rajta bátran! Amikor 
otthon főzök, én magam is ritkán méricskélek. Az Őrülten csábos ételek saját séfje, Chad 
Sarno sem szokott azzal vesződni, hogy pontosan kimérje, miből hány evőkanálnyi vagy 
csészényi kerüljön az ételbe. A receptek inkább útmutatásul szolgálnak, nem írnak elő 
áthághatatlan szabályokat. Mérj bőkezűen! Keverj-kutyulj, fűszerezz! És ne feledd, 
hogy amint az ízérzékelésed fejlődésnek indul és megtisztul, egészen más ételeket fogsz 
finomnak találni! Ám egyben légy bátor 
is! Próbálkozz meg új összetevőkkel, és 
útmutatásunk alapján tedd őket saját 
konyhaművészeted szerves részévé!

Ha pedig bizonytalan vagy, hogyan 
állíts össze egy teljes étkezést, meg-
nyugodhatsz, mert erről is gondos-
kodtunk. A  könyv végén megtalálha-
tod a  legmegfelelőbb menüt minden 
alkalomra. Kösd hát fel magadra azt 
a kacér-hetyke kötényt, és ébreszd fel 
a vega-csábítás bensődben szunnyadó 
nagymesterét.  
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FŐZŐEDÉNYEK: Mondj szajónarát  a hagyomá-
nyos teflon-, alumínium és egyéb nem tapadós  
edényeknek! A burkolatuk ugyanis magas hő-
mérsékleten könnyen lepattogzik, és így kárté- 
kony karcinogéneket juttat máskülönben egész-
séges ételedbe. Bár számos nem mérgező és ta-
padásmentes termék van forgalomban, amilyen 
pél dául  a Greenpan, mely 95 százalékban szilí - 
 cium-dioxidból készül, legjobb választás mégis az 

öntöttvas, ha nem sajnálsz  
tőle egy kis időt a megfele-
lő felületkezelésre. A rozs-

damentes acél, réz- és egyéb 
vastag fenekű serpenyők is re-

mekül beválnak.  

KONYHAI ROBOTGÉPEK: A ro - 
botgépeket kismillió művelet elvégzésére  
használhatod, és így temérdek időt spórolhatsz   
darabolás, aprítás, darálás és keverés során. Kivá-
lóan alkalmasak továbbá sűrű krémek és szószok, 
növényi eredetű sajtok, fagylaltok, dióféléből/
magvakból készült vajkészítmények, ételízesítők 
és fűszerkeverékek, tartalmas mártások, diófélék-
ből és magvakból készült pástétomok előállításá-
ra… és még hosszan folytathatnánk  felsorolást. 
Íme, egy ügyes tipp: Ha gyorsan szeretnél elké-
szíteni egy szemet gyönyörködtető salátát, dara-
bolj fel egy halom idényzöldséget robotgépedben,  
helyezd őket salátaágyra, és locsold meg jóféle 
öntettel! Príma fogás! Kedvenc robotgép már kánk  
a Cuisinart. 

TURMIXGÉP: Egy hatékony turmixgép megvál-
toztatja az életed. Ez az egyik legfontosabb kony-

hai eszköz. Mi nap mint nap használjuk 
szeretett Vitamixünket. Bár magasabb ár-
fekvésű termék, az örökkévalóságig eltart. 
Bátran használhatod egészséges turmixok, 
szószok, desszertek, öntetek, kevert tészták 
és mártogatósok készítéséhez. További in-
formációkért látogass el  a kriscarr.com/
resources weblapra!

GYÜMÖLCSPRÉS: A gyümölcsprés kiválasztá-
sa olyan, mint a párválasztás! Mivel a piacon oly 
nagy  a felhozatal, az ember nehezen tud dönte-
ni egy bizonyos típus mellett. Az őrülten csábos 
konyhában két típust szoktunk használni – gyü-
mölcscentrifugát és ikerhengeres gyümölcsprést. 
A centrifugaelven működő léfacsarókat könnyebb 
tisztítani és használni, kevesebb helyet foglalnak  
a pulton, és tökéletesen alkalmasak napi életelixí-
red elkészítésére. A duplahengeres présekkel ké-
szített lé tovább friss marad, ám az ilyen készülék 
drágább, és  tisztítása is időigényesebb. Ám ezek   
a prések sokoldalúbbak, mivel búzafűlevet, mo-
gyoróvajat, fagylaltot és zöldségpástétomot is ké-
szíthetünk velük. Nem szükséges mindkét típust 
beszerezned, hogy mindezeket  a műveleteket el 
tudd végezni. Ha engem kérdezel, kezdetnek ér-

demes egy gyümölcscentrifugát 
vásárolnod (a Breville Ikon meg-
bízható választás),  a többi flan-
cos funkciót pedig más konyhai 
eszközökkel is pótolhatod. To-
vábbi információkért látogass el  
a kriscarr.com/resources web-
lapra!

A KONYHAESZKÖZÖK 

Következzen egy lista legkívánatosabb konyhai segédeszközeinkről! Vannak köz-
tük, melyeket okvetlenül be kell szerezned, mások nélkülözhetők. És ne feledkezz 
meg a kisebb kiegészítő kütyükről sem!
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HÁMOZÓ: Erre okvetlenül szükséged van. Vásár-
láskor olyan terméket keress, melynek éles a pen-
géje és vastag  a nyele – így jobban megmarkol-
hatod, és könnyebben 
tudod használni! 

ÉLES KÉSEK: A jó minőségű kések különböz-
tetik  meg  a zöldfülűt  a tapasztalt nindzsától! A 
74–77. oldalon az égvilágon mindent megtudhatsz  
a késekről, amire valaha kíváncsi voltál! Felesle-
ges egész vagyont költened egy-egy darabra, vagy 
épp egy teljes késkészletet beszerezned. Csak arra 
ügyelj, hogy késeid jó 
minőségűek és meg-
felelő súlyúak legye-
nek, és kényelmesen      
álljanak  a kezedben! 

GYALUK: A spirálszeletelők seperc alatt nyers  
spagettiszálakra vagdalják a legbumfordibb cukki-
nit (és egyéb zöldségeket) is. A mandolinszeletelő 
kapóra jön nyers vegán lasagnatészta legyártásá-
nál.  A  Joyce Chen mandolinszeletelő beszerzé se 
nagyjából negyven zöldhasút kóstál, míg  a „fran-
szia” gyártmányokért egy százast is elkérnek. A kü-
lönböző tartozékok pengéje borotvaéles, így az esz-
köz remekül alkalmas gyalulásra, aprításra, vékony 
csíkokra vagy apró kockákra metélésre – valóban 
papírvékonyra apríthatjuk vele zöldségeinket. Ám 

hadd figyelmeztesselek, barátom: kérlek, 
nagyon vigyázz az ujjaidra! Elmesélhet-
nék itt egy-két véres sztorit, de nem sze-
retném elvenni az étvágyadat. Elég hát,  
ha annyit mondok, hogy „vigyázz, a szele-
telő harap!” Mindig ügyelj rá, hogy hasz-
náld a kézvédő elemet!   

VÁGÓDESZKA:   
Ha már van a kony-
hádban, az remek. 
Amennyiben azon- ban nincs, 
vagy egy modernebb darabra vágysz, tégy próbát a 
bambusz vágódeszkával! A fa- és bambuszdesz-
káknál egyaránt ügyelj, hogy mi után elmostad, 
konyharuhával törölgesd el őket, így ugyanis elke-
rülheted, hogy kiszáradjanak és berepedezzenek! 
A keményfa-vágódeszkákat érdemes hébe-hóba 
lekezelni semleges olajjal (élelmiszeripari finom-
ságú ásványi olajjal, vagy dió-, mandula-, illetve 
kókuszolajjal). Ezek könnyebben tisztíthatók, 
mint  a műanyag deszkák, ráadásul környezetba-
rátok. Ráadásul, ha műanyag deszkát használsz, 
azt sem szabad elfelejtened, hogy bármikor lepat-
tanhatnak róla apró darabok, és bekerülhetnek az 
ételeidbe. Fúj!

SZŰRŐ & SALÁTACENTRIFU-
GA: Kell még többet mondanunk? 
Ezek a darabok nélkülözhetetle-
nek valamennyi őrülten csábos 
vegán ételhez.    

PÁROLÓKOSÁR & SZUSITEKERŐ LAP: A többré-
tegű bambusz gőzölőkosarak remekül használha-
tók zöldségek és nokedlik párolásához, főzéséhez.  
Egy párolóedény-készlet vagy összecsukható pá-
roló is nagyszerűen megfelel a célnak. A szusi te-
kerő lapok megkönnyítik, hogy odahaza is gyorsan 
elkészíthesd saját tekercseidet. Még egy hasznos  
tipp: éjszakára szusitekerő lappal takard le a be-
áztatott gabonaféléket és hüvelyeseket! 

NÖVÉNYITEJPRÉSELŐ ZSÁK: Bocsánat, hogy 
mondtad? Ejnye, te kis konyhamalac, még nem 
hallottál róla? A házi készítésű tejfacsaró zsákok 
egyszerűek (és olcsók) – lényeg, hogy tartsd tisz-
tán őket! Lapozz előre a dió-/magtej alaprecepthez  
a 93.  oldalra! Ezekben  a zacskókban magokat is  
csíráztathatsz, vegán sajtokat készíthetsz, és le-
szűrheted különleges házi készítésű ízesített ét-
olajaidat.      
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SÜTÉS: Ennél a műveletnél száraz hőkezelésnek 
vetjük alá az ételt a sütőben, aminek köszönhe tően 
gyakran elhagyhatjuk azt a vaj- vagy olajmennyisé-
get, melyet a serpenyőben vagy fritőzben való sü-
téskor használnunk kell. A sütés jellemzően a ke-
nyérféleségek, a  gyökérzöldségek és egyéb olyan 
eledelek elkészítési módja, amilyen például a  mi 
édesburgonya-vagdaltunk. 

BLANSÍROZÁS VAGY ELŐFŐZÉS: E művelet során 
rövid időre megmártjuk a zöldségeket, gyümölcsö-
ket vagy fűszernövényeket egy fazék forró vízben, 
majd rögtön utána jéghideg vízbe tesszük őket (ezt 
jeges fürdőnek is nevezik). Ily módon az adott élel-
miszer egy kissé megpuhul, ám megőrzi élénk szí-
nét és harsogó frissességét. 

KEVERÉS: Ez azt jelenti, hogy elegyítjük egymás-
sal a hozzávalókat – vagy nagy élvezettel összeku-
tyuljuk őket egy tálban, vagy turmixgépet haszná-
lunk a simább, krémesebb állag eléréséhez. 

DINSZTELÉS: A dinsztelés az étel lassú hevíté-
se fedő alatt a tűzhelyen vagy a sütőben, míg meg 
nem puhul. A művelet során először is kissé bar-
nára pirítjuk az étel felszínét. Azután egy kevés 
zöldségalaplevet, bort, citromlevet vagy ecetet ön-
tünk rá, és lefedjük az edényt, hogy az étel a gőzé-
ben párolódjon. Ezt az eljárást a tömörebb fogások, 
például a 200. oldalon található hamis marhasze-
gyünk elkészítésénél alkalmazzuk.  

A SÜTÉSFŐZÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS   
TOLVAJNYELVE 

Ha most ismerkedsz a konyhaművészettel, és idegenül hangzik számodra sza-
kácszsargonunk, fusd át a szakkifejezések e tipp-topp kis listáját!

KARAMELLIZÁLÁS VAGY BARNÁRA PIRÍTÁS: 
Ez a művelet valójában az étel hirtelen hőkezelé-
se közepes hőfokon mindaddig, míg a  benne ta-
lálható cukroktól a  felszíne aranybarnává válik. 
E módszerrel kihangsúlyozhatjuk az étel gazdag, 
édes ízvilágát – leggyakrabban a hagymánál alkal-
mazzuk. Az édeskömény és a sárgarépa is remekül 
karamellizálható. 

PÖRZSANYAGOK FELOLDÁSA: E műveletet úgy 
végezzük, hogy vizet, zöldségalaplevet vagy bort 
töltünk a  serpenyőbe, melyben előzőleg az étel – 
például hagyma vagy zöldségféle – sült. A folyadék 
feloldja a  serpenyő aljára tapadt cukrokat, s így 
a további ételkészítés során nem kell lemondanod 
ezekről az értékes ízanyagokról. 

ASZALÁS: A nyerskoszt kemencéjeként is ismert 
aszaló nélkülözhetetlen a nyers/élő étkeket készí-
tő szakács számára. Az aszalással kiszikkasztod az 
ételed, éspedig rendszerint 48 ºC-ot meg nem ha-
ladó hőmérsékleten. A művelet elvégzése után rág-
csálnivalóid vagy kreatív nyersétkeid főtt vagy sült 
állagot öltenek. Ez az eljárás megőrzi mindazokat 
az enzimeket és tápanyagokat, melyek magasabb 
hőmérsékleten lebomlanának. Aszalással nyers 
kekszféléket és kenyereket, fodroskel-szirmot, 
gyümölcstekercset (gyümölcsbőrt), és még sok 
minden mást is készíthetünk.    

PANÍROZÁS: E művelet során valamilyen be-
vo nóanyagba forgatjuk az ételt, például a  szej-
tánszeletet lisztbe, prézlibe vagy kukoricalisztbe, 
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azután serpenyőben kisütjük, vagy addig pirítjuk, 
míg a külső kéreg ropogóssá nem válik. 

EMULGEÁLÁS VAGY ELEGYÍTÉS: Ez a művelet 
két vagy több (rendszerint egymással rosszul ele-
gyedő) folyadék elvegyítése oly módon, hogy hab-
verővel felverjük őket, majd az eredményhez foko-
zatosan hozzáhabarjuk a további folyadékot, hogy 
megelőzzük az alkotóelemek szétválását. 

FELVERÉS: Ez egy újabb keverési technika, mely-
nek során egy könnyebb és levegősebb keveréket 
vegyítünk egy sűrűbbel, miközben megőrizzük az 
elegy egységes állagát. A sűrűbb keveréket öntjük 
először a tálba, majd a tetejére jöhet a hígabb alap-
anyag. Ezután egy fakanállal vagy keverőkanállal 
ismételten megforgatjuk az elegyet, fokozatosan és 
finoman összehabarva azt.  

CSÍRÁZTATÁS: Beáztatjuk a dióféléket vagy mag-
vakat tiszta vízbe – rendszerint egy éjszakára –, 
hogy beinduljon a csírázás folyamata, vagyis elő-
bújjon a dióféléből vagy magból a csíra. Mihelyt ez 
megtörtént, az adott élelmiszer már könnyebben 
emészthető, és a benne lévő vitaminok és ásványi 
anyagok is hatékonyabban szívódnak fel a szerve-
zetünkben. 

GRILLEZÉS: Az étel elkészítése nyílt láng felett, 
rendszerint rostélyon vagy grillsütőben. A grille-
zésnél nem muszáj olajat használnunk, ha előzőleg 
bepácoljuk az ételt. Ezzel a sütési eljárással étele-
ink porhanyósak, mégis zamatosan ropogósak és 
kellemesen füstös aromájúak lesznek. 

FACSARÁS: A gyümölcs vagy zöldség folyadék-
tartalmának kinyerése, melynek során a levet egy 
gyümölcsprés segítségével különválasztjuk a rost-
anyagtól (gyümölcs- vagy zöldséghús). A centrifu-
gás, mechanikus vagy ikerhengeres gyümölcspré-
sek gazdag palettájáról tetszés szerint választhatsz 
a pénztárcádnak és egyéni igényeidnek megfelelőt. 
A léfacsarással kapcsolatos további tudnivalókért 
lásd a 35. oldalt!      
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õrülten csábos RECEPTEK

a NEGYEDIK FOGÁS
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DIÓPÉP = DIÓLISZT

A dióliszt a hagyományos gabonalisztek gluténmentes alterna-
tívája. Egyszerűen morzsold rá a diómasszát vékony rétegben 
az aszaló lapjára, és szikkaszd 4-6 órán át, vagy amíg porha-
nyóssá nem válik! Majd még egyszer tedd bele a száraz diópé-
pet a turmixgépbe vagy robotgépbe – ha pedig egészen finom 
szemcséjű lisztre vágysz, végül szitáld is át a készítményt! 

Alap 
DIÓFÉLE/MAGTEJ 

         

több mint 3 csésze növényi  
tej elkészítéséhez

1 csésze nyers dióféle/mag 
ízlés szerint, 10-12 órára 
vízbe áztatva

3 csésze szûrt víz 

CHAD megjegyzese
Próbálkozz meg a házi  
pekándiótej készítésével,  
melyet egy leheletnyi  
fahéjjal, vaníliával és  
kakaóporral tehetsz még 
ízletesebb ínyencséggé!

A mandulatej az őrülten csábos konyha világslágere, kiváltképp 
azért, mert fantasztikus fehérjeforrás, és megtalálható benne 
a ragyogó bőrödet tápláló antioxidáns E-vitamin. A diófélékből 
vagy magokból készült tej sokoldalú kis boszorka – ráöntheted 
kockára vágott gyümölcsökre vagy müzlire, felhasználhatod 
a turmixaid alapjaként, és frissen készített dió-/magnektárod-
dal bármely receptben helyettesítheted a macskabenzint, avagy 
valódi tejet. 

1. Turmixgépben keverd simára a hozzávalókat!

2.  Öntsd bele a  tejkeveréket a  növényitej-préselő zsákba (mely 
a konyhai eszközök sorában szerepel az 59. oldalon), vagy túrós 
zsákba! Helyezz alá tálat vagy kancsót, ami felfogja a zsákon át 
kicsorgó „tejet”!

3.  Csavard ki alaposan a zsákot, hogy az összes folyadék távozzon 
a masszából! 
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Francia pirítós 
AMARETTÓKRÉMMEL

Egy kis egészséges reggeli kényeztetés vegán stílusban. A recep-
tet leegyszerűsítheted, ha kihagyod belőle az amarettókrémet, és 
friss bogyósokkal, valamint egy kis juharsziruppal szervírozod 
a  finomságot. Ha azonban élsz-halsz a  manduláért, akkor ezt 
a krémet muszáj megkóstolnod! 

1.  Az amarettókrém elkészítése: Nagy teljesítményű turmixgépben 
keverd simára a hozzávalókat! 

2.  A francia pirítós elkészítése: Közepes méretű tálban verd fel 
a mandulavajat, a mandulatejet, a lisztet, az élesztőt, a fahéjat, a ju-
harszirupot, a szerecsendiót, a vaníliát és a sót híg tésztaanyaggá, 
vagy turmixgépben keverd simára a hozzávalókat. Tedd félre a ke-
veréket!

3.  Vágd fel a  bagettet vagy egyéb kenyérfélét vékony szeletekre! 
Mártsd meg alaposan a kenyérszeleteket a tésztaanyagban – mind-
két oldalukat hagyd ázni legalább egy percig, hogy minél többet 
szívjanak belőle magukba. 

4.  Olvassz ½ evőkanál vegán vajat egy palacsintasütőben, tepsiben 
vagy nagyobb serpenyőben közepes lángon! Mihelyt a vaj felolvadt, 
helyezz bele egy beáztatott kenyérszeletet! Minden egyes további 
kenyérszelethez adj további ½ evőkanál vegán vajat! (Annál jobb, 
minél lucskosabbra áztak a kenyérszeletek – így lesz szép vastag 
rajtuk az ízletes bunda.)

5.  Süsd a szeleteket közepes lángon 2-3 percig! Fakanállal forgasd 
meg őket, és a másik oldalukat is süsd meg halvány aranyszínűre! 

6.  Tálalás: Öntsd nyakon a még meleg kenyérszeleteket amaret tó-
krémmel, és tégy a tetejükre egy bő maroknyi friss bogyós gyümöl-
csöt és pekándiót!

Hasznos tipp: HOGYAN KÉSZÍTS DATOLYAKRÉMET? Turmixolj össze 
1 csésze kimagozott datolyát 1 csésze szûrt vízzel, míg sûrû masszát nem 
kapsz! A datolyakrém hûtõszekrényben két hétig is eláll, és finomított cukor 
hozzáadása nélkül is édes csókot lehel desszertjeidre, turmixaidra, öntete-
idre és szószaidra.

   

6 személyre

AZ AMARETTÓKRÉMHEZ: 
1 csésze nyers kesudió, melyet 
néhány órát vagy egy egész 
éjszakát vízben áztattál, hogy 
megpuhuljon

1 konzervdoboznyi kókusztej  
(a nyers változathoz turmixolj 
össze ½ csésze kókuszdióbelet  
1 csésze kókusztejjel)

½ csésze ízlés szerinti növényi 
tej

½ csésze amarettólikõr 

½ evõkanál vaníliakivonat,  
vagy 1 vaníliarúd kikaparva

¼ csésze agávészirup

csipetnyi tengeri só

A FRANCIA PIRÍTÓSHOZ:
½ csésze nyers mandulavaj vagy 
kesuvaj

1 ½ csésze vaníliás mandulatej

¼ csésze teljes kiõrlésû 
tönkölybúzaliszt 

2 evõkanál étkezési élesztõ 
(elhagyható) 

1 evõkanál fahéj

¼ csésze juharszirup vagy 
datolyakrém 

¼ kávéskanál õrölt szerecsendió

½ evõkanál vaníliakivonat

tengeri só ízlés szerint

teljes kiõrlésû bagett vagy 
a kedvenc teljes kiõrlésû  
kenyered (a teljes kiõrlésû 
fahéjas-mazsolás kenyér is 
felséges)

3 evõkanál vegán vaj

A DÍSZÍTÉSHEZ:
friss bogyós gyümölcsök

pörkölt vagy juharcukorral 
kandírozott pekándió (252. oldal, 
elhagyható)

FEJEDELMI REGGELIK 105

HU_001-139.indd   105 2016.03.07.   0:06:44



HU_001-139.indd   134 2016.03.07.   0:07:24



CURRYSVÍZITORMÁS HAMIS 

tojássaláta-
tekercs
Ha éppen mostanság állsz át a növényi alapú étrendre, kiváló 
tojásmentes tojássalátánk elcsitítja a klasszikus salátás szendó 
utáni sóvárgásodat. A vízitorma levele majd kicsattan a jótékony 
tápanyagoktól, köztük az A- és C-vitamintól, a béta-karotintól, 
a kalciumtól és a folsavtól. Azt tudtad, hogy ez a növény főként 
a tavaszi hóolvadás által táplált csermelyek partján tenyészik? 
Ez már döfi!

1. Morzsold szét a kezeddel a tofut egy tálban! 

2. Add hozzá a kesudiós aiolit, az újhagymát, a sárgarépát, a petre-
zselymet, a korianderlevelet, az élesztőt, a dijoni mustárt, a curry-
port, a sót és a borsot, majd keverd simára az elegyet!

3. Rakj bőséges adag tofusalátát minden tekercs közepére! Fejeld meg 
vízitormával és szeletelt paradicsommal!  

4. Hajtsd be a tekercsek széleit, és göngyöld fel őket szorosan! Vágd 
félbe, és máris tálalhatod!

   

6 személyre 

2 db 35 dekagrammos 
csomag szilárd tofu

¾ csésze kesudiós aioli  
(240. oldal)

3 evõkanál apróra kockázott 
újhagyma

¼ csésze lereszelt 
sárgarépa

3 evõkanál apróra vágott 
petrezselyem

3 evõkanál apróra vágott 
korianderlevél

3 evõkanál étkezési élesztõ

1 evõkanál dijoni mustár

1½ evõkanál currypor

½ kávéskanál tengeri só

½ kávéskanál fekete bors

6 teljes kiõrlésû tortilla 
(alternatíva: csíráztatott 
vagy gluténmentes)

1½ csésze vízitorma vagy 
bébispenót

1 paradicsom vékonyra 
szeletelve

KÉSZÍTS TEKERCSET A MARADÉKOKBÓL! 

Gyorsan szeretnél összeütni egy finom ételt? Készíts tekercset! A tekercsbe töl-
tés olyan a zöldségnek, mint egy gyengéd ölelés. Csak ne feledkezz meg róla, hogy 
mindig legyen kéznél a kedvenc teljes kiőrlésű vagy gluténmentes tekercseidből! 
Rakj be egy adagot a hűtőbe, és forrósítsd fel serpenyőben, vagy melegítsd meg 
a sütőben, amikor szükség van rá! A tekercsekhez remekül felhasználhatod a mara-
dékokat is! Ki a kicsit megbecsüli… Kend meg tekercseidet ízletes krémekkel, ami-
lyen a zöldpaprikás guacamole (231. oldal), a tahini vagy a humusz kétféleképpen 
(243. oldal), majd locsold meg kedvenc önteteddel! Díszítsd friss idényzöldséggel, 
göngyöld fel, és voilà!
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FŰSZERES

paradicsomsaláta
A paradicsomról köztudott, hogy gyulladáscsökkentő és rák-
ellenes karotinoidkatonákat állít csatasorba szervezetünkben 
– a likopint és a béta-karotint. Sok száz fajtája létezik a széles 
körben elterjedt Romától és a különböző koktélparadicsomok-
tól egészen a kevésbé ismert, fajtakeveredéstől mentes, ősi tí-
pusokig, amilyen a Green Zebra, a Black Crimson, a Cherokee 
Purple, a Brandywine és a Red Cup – és valamennyinek megvan 
a maga sajátos zamata és személyisége. Tálald fel kedvenc teljes 
kiőrlésű bagetteddel vagy gluténmentes kenyereddel, pompás 
étvágygerjesztőként bármely étel előtt!  

1. Rendezd el a paradicsomszeleteket egyenletesen egy tányéron!

2. Szórd meg a szeleteket friss bazsalikommal!

3. Önts rájuk olívaolajat, majd hintsd meg őket tengeri sóval, borssal, 
és tálalhatod is! 

     

2 személyre

4 nagy és érett paradicsom fél 
centi vastag szeletekre vágva

3 evõkanál durvára vágott vagy 
kézzel tépdesett bazsalikom

3 evõkanál olívaolaj

tengeri só ízlés szerint 
(lehetõleg sópehely formában)

frissen õrölt fekete bors ízlés 
szerint
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