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levesek

CURRYS ZÖLDSÉGLEVES KÓKUSZTEJJEL
Íme egy csupa zöld színű zöldségből készült, kissé csípős, fűszerektől illatozó leves. 

Maldívszigeteki nyaralás alatt, egy tengerparti főzőtanfolyamon készítettem először. 
A levesalapot előre is elkészíthetjük, a főtt zöldségeket elég az utolsó percben hozzáadni. 

2-3 ADAGHOZ

2 ek olívaolaj - 1 nagy fej hagyma, finomra vágva

5 cm gyömbér, hámozva és finomra vágva

3 gerezd fokhagyma, finomra vágva - 20 g currylevél

2 db fahéj, ha túl nagy, félbetörve - 5 szem kardamom, megtörve

5 szem szegfűszeg -  ½ kk garam masala - ½ kk őrölt kurkuma

¼ kk őrölt római kömény - 1 ek paradicsompüré

2 dl kókusztej - 2 dl forró főzött zöldségalaplé (l. 15. o.)

750 g zöld színű zöldség (brokkolirózsák, zöldbab, pak choi, cukkini, zöld spárga, mangold, spenót, 
édeskömény… bármi, ami épp van otthon), nagyobb darabokra vágva vagy vékonyan felcsíkozva

só és bors

A TÁLALÁSHOZ

3-4 ek apróra vágott korianderlevél

2-3 ek frissen reszelt vagy csíkozott kókusz - 2 lime, cikkekre vágva

Egy nagyobb serpenyőben forrósítsunk olajat, tegyük bele a hagymát, és pirítsuk üvegesre.

Adjuk hozzá a gyömbért, a fokhagymát, a curryleveleket és a fűszereket, majd kevergetve pirítsuk 
pár percig, amíg illatozni nem kezdenek. Keverjük hozzá a paradicsompürét, a kókusztejet  

és az alaplevet, és 5 percig főzve sűrítsük be. Ízesítsük sóval és borssal. 

Enyhén pároljuk (vagy pirítsuk) meg a zöldségeket, de aki úgy jobban szereti, nyersen is 
hagyhatja. Osszuk szét a tányérokba, egy keveset tegyünk félre díszítésnek.

Tálaláskor kanalazzuk a levest a zöldségekre. A tetejét díszítsük a félretett zöldséggel, korianderrel 
és kókusszal. Limecikkekkel kínáljuk.

Táplálkozási útmutató

Ez a zöldekkel teli leves ellátja szervezetünket folsavval, C-vitaminnal és antioxidánsokkal.  
A kókusztej MCT-zsírsav- (közepes szénláncú triglicerid-) tartalma segít  

a test zsír-izom arányának javításában.

Adhatunk hozzá garnélarákot, friss tonhalat vagy szálazott csirkehúst a fehérjetartalom növeléséhez. 
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GAZPACHO
Ez a hideg leves igazán könnyen elkészíthető. Legfinomabb nyáron,  

amikor a paradicsom a legízletesebb. Van olyan változata a gazpachónak,  
amibe szikkadt kenyeret tesznek, de én jobban szeretem csak friss zöldségből 

készíteni. Kínáljuk ropogós salsa feltéttel, amit ugyanazokból  
a hozzávalókból készíthetünk, mint a levest.

3-4 ADAGHOZ

1 uborka, nagyobb darabokra vágva

500 g érett paradicsom, nagyobb darabokra vágva

1 piros kaliforniai paprika, kimagozva, nagyobb darabokra vágva

3 zellerszár, nagyobb darabokra vágva - 3-4 újhagyma, nagyobb darabokra vágva

2 kis gerezd fokhagyma, feldarabolva

1 kis marék petrezselyem- vagy bazsalikomlevél

1 ek olívaolaj, plusz egy kevés a tálaláshoz - 1 dl víz

só, bors - gazpacho salsa, a tálaláshoz (l. 135. o.)

Tegyük az összes hozzávalót turmixgépbe, és pürésítsük egészen simára.  
Ha kell, adjunk hozzá még egy kis vizet. Sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint.

Fedjük le a tálat, és 23 órára vagy fogyasztásig tegyük hűtőbe.

Merjük behűtött tálkákba vagy poharakba, tegyünk a tetejére a gazpacho salsából, 
és locsoljuk meg olívaolajjal.

Táplálkozási útmutató

A paradicsom likopinnal látja el szervezetünket. Ez az antioxidáns nemcsak a szívnek tesz jót,  
de a káros UV-sugarak ellen is védi a bőrt.

Melegen is fogyaszthatjuk: óvatosan melegítsük föl, de ne túlságosan,  
különben túl vizes lesz, és elveszti a friss ízét.

Bloody Mary-rajongók néhány kupica vodkát is adhatnak hozzá.

Aki csípősen szereti, tehet bele egy csipet csípős paprikát,  
pár csepp Worcestershire-szószt vagy tabascót.
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Könyv leves.indb   100 2017.05.11.   20:38



101
levesek

TEXT

MACESZGOMBÓCLEVES
A klasszikus gombócos húsleves vegán változata. A hagyományos recepthez képest 

a tojást lenmaggal helyettesítettem, ez vízzel elkeverve remek kötőanyag.  
Sült zsályalevéllel megszórva ropogtatnivaló is lesz benne.

2-3 ADAGHOZ

A ZÖLDSÉGLEVESHEZ

1 ek olívaolaj - 2 gerezd fokhagyma, finomra aprítva - 1 fej hagyma, finomra aprítva

2 újhagyma, finomra aprítva - 2 nagy répa, finomra aprítva - 3-4 fej gomba, finomra aprítva

3 zellerszár, finomra aprítva - 6 dl forró főzött zöldségalaplé (l. 15. o.)

1 kis marék sima levelű petrezselyem, finomra aprítva

só, bors - ropogós zsályalevél (l. 132. o.) a díszítéshez

A MACESZGOMBÓCHOZ

150 g maceszliszt, vagy sós keksz finomra darálva

2 ek őrölt lenmag - 1 ek egész lenmag - 3 ek quinoa-pehely

1 ek friss kapor, apróra vágva - ½ kk hagymás fűszersó - 1 dl víz

Először a maceszgombócokat készítsük el: a víz kivételével az összes hozzávalót keverjük össze egy nagy 
keverőtálban, majd adjuk hozzá a vizet, és ízesítsük. Hagyjuk 510 percig állni, hogy kissé besűrűsödjön. 

Ha túl sűrű lett, adhatunk hozzá még vizet – nedves, de jól formázható legyen a massza. 

Púpozott teáskanálnyi masszából formázzunk kézzel gombócokat. Forraljunk sós vizet egy nagy lábasban, 
tegyük bele a gombócokat, és lobogó vízben főzzük 3040 percig, amíg teljesen meg nem főnek.  

A kész gombócokat tegyük papírtörlővel leterített tányérra, és felhasználásig tegyük félre.

Amíg főnek a gombócok, készítsük el a levest. Hevítsünk olajat egy nagyobb lábasban vagy serpenyőben, 
adjuk hozzá a hagymát, fokhagymát, újhagymát, répát, gombát és a zellert, és kis lángon pirítsuk,  
amíg puhulni nem kezd. Öntsük rá az alaplevet, és főzzük 1015 percig, amíg meg nem puhulnak 

a zöldségek. Keverjük bele a petrezselymet, és sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint. 

Tegyük a gombócokat a levesbe, és röviden melegítsük össze. 

Merjük a levest levesestányérokba, végül szórjuk meg a ropogós zsályalevelekkel. 

Táplálkozási útmutató

A maceszgombócban lévő quinoa és lenmag az étel fehérje-, omega-3- és magnéziumtartalmát emeli. 

Vékony csíkokra vágott káposzta, mangold vagy póréhagyma is jól illik a levesbe,  
és növeli a zöldségtartalmát. 

Őrölt mandulát is használhatunk a quinoa-pehely helyett.

-
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JEGES GYÜMÖLCSLEVES   
Ez az édes, rózsaszín leves jól behűtve a legfinomabb. Ha nincs időnk előre 

behűteni, tegyünk bele néhány jégkockát, amikor tálaljuk. A fagyasztott bogyós 
gyümölcsök csinos, jeges díszítők, és egyben hűtik is a levest. Egy pohár hideg 

pezsgő vagy prosecco hozzáadásával frissítő itallá varázsolhatjuk.

2-3 ADAGHOZ

250 g szeder - 200 g áfonya

250 g málna - 150 g ribizli

1 nagy mangó, meghámozva, magja nélkül, kockára vágva

2-3 őszibarack, kimagozva, negyedelve

3-4 nagy narancs, kimagozva, cikkelyekre szedve - 2 dl kókuszvíz

Az áfonya, a málna és a ribizli felét és az összes szedret tegyük tálcán a mélyhűtőbe,  
annyi időre, amíg teljesen meg nem fagy. 

A mangót, barackot és a narancscikkelyeket tegyük turmixgépbe a maradék bogyós 
gyümölcsökkel együtt. Adjuk hozzá a kókuszvizet, majd turmixoljuk selymesen sima 

állagúra. Kóstoljuk meg, és igazítsunk az édességén és állagán. Ha szükséges,  
még egy kis kókuszvízzel hígítsuk. 23 órára vagy tálalásig tegyük a hűtőbe.

Tálaljuk behűtött tálkákban, és díszítsük a fagyasztott gyümölcsökkel.

Táplálkozási útmutató

Agyunk egészségének és a kognitív funkciók megőrzésének érdekében ajánlott mindennap enni 
bogyós gyümölcsöt. Ez a hideg leves remek módja ennek!

Szupereledellel is gazdagíthatjuk: keverjünk hozzá 1 evőkanál  
acaibogyóport vagy lucuma gyümölcsport.

Ha desszertként kínáljuk, gazdagíthatjuk sűrű, felvert nyers mandulajoghurttal (l. 137. o.),  
amit narancshéjjal és pár csepp narancsvirágvízzel (l. 139. o.) ízesítünk.

Remek alap smoothie vagy sörbet készítéséhez, magtejjel vagy tejszínnel gazdagítva és utána lefagyasztva 
egészséges fagylalt lesz belőle.
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