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26  VEGÁN SZAKÁCSKÖNYV

Tegyük az összes hozzávalót egy nagy lábosba, öntsük fel 

185 ml vízzel, és alaposan dolgozzuk össze.

Közepes lángon forraljuk fel, aztán tegyük takarékra és 

lassú tűzön, folyamatosan kevergetve pároljuk 1 órán keresztül, 

vagy ameddig a tök és a gyümölcsök meg nem puhulnak. Ha

a keverék esetleg kezd a serpenyő aljához tapadni, adjunk még 

hozzá vizet. Öntsük a keveréket turmixgépbe vagy háztartási 

robotgépbe, és turmixoljuk simára. Szervírozzuk vagy hűtsük 

le – fedett tárolóban 7 napig eltartható hűtő szekrényben.

A MEGADOTT HOZZÁVALÓKBÓL 
KAPOTT MENNYISÉG: kb. 1 kg
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 20 perc
FŐZÉSI IDŐ: 1 óra 10 perc

6 félbevágott, kimagozott 

sárgabarack vagy 

3 őszibarack 

300 g kimagozott és kockára 

vágott sütőtök

4 nagy, kimagozott, kicsumá-

zott és kockára vágott körte 

vagy alma

180 g barna cukor vagy 

kókuszcukor

1 tk. őrölt fahéj

½ tk. őrölt kardamom

½ tk. őrölt gyömbér

½ tk. őrölt jamaicai szegfűbors

Hasítsuk ketté hosszában a vaníliarudat, és kaparjuk ki belőle 

a magokat. (A vaníliarudat később még felhasználhatjuk más 

célra.) Tegyük a földimogyorót turmixgépbe vagy 

háztartási robotgépbe, és turmixoljuk simára. 

Addig folytassuk a műve letet, amíg a mogyoróból vaj nem 

lesz. Adjuk hozzá a kakaó port, a szirupot, a vaníliamagokat és 

a sót. Alaposan dol gozzuk össze. Tálaljuk vagy tároljuk steril 

üvegben a hűtő szekrényben, ahol 2 hétig eltartható.

1 vaníliarúd

280 g földimogyoró

30 g nyers kakaópor

80 ml barnacukor- vagy 

agávészirup

egy csipetnyi tengeri só

GYÜMÖLCSÖS-SÜTŐTÖKÖS KRÉM

CSOKOLÁDÉ- ÉS MOGYORÓVAJ

A MEGADOTT HOZZÁVALÓKBÓL 
KAPOTT MENNYISÉG: 625 g
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 10 perc
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REGGEL IK  ÉS  T ÍZÓRA IK   45

MOGYORÓVAJAS BANÁNKENYÉR
Melegítsük elő a sütőt 180 ºC-osra. Béleljünk ki egy 23×10 

cm-es tapadásmentes kenyérsütőformát sütőpapírral. 

Szitál juk a lisztet és a sütőport egy nagy keverőtálba.

Hasítsuk ketté hosszában a vaníliarudat, és kaparjuk ki 

belőle a magokat. Tegyük félre a vaníliarudat, hogy később 

még felhasználhassuk más célra. Tegyük a banánt egy másik 

tál ba, adjuk hozzá a tejet, a vaníliamagokat, a mogyoróvajat, 

az olajat és a fahéjat. Botmixerrel addig dolgozzuk össze a 

hozzávalókat, amíg össze nem állnak sima tésztává.

Az így kapott keveréket öntsük a száraz összetevőkhöz, 

majd óvatosan dolgozzuk össze őket. A tésztát merjük az 

előkészített sütőformába, és terítsük el benne egyenletesen. 

Szórjuk a mogyorót a tetejére. Süssük 35-45 percig, amíg 

a közepébe szúrt fémtűt anélkül húzhatjuk ki belőle, hogy a 

tészta rátapadna. Szedjük ki egy rácsra, és hagyjuk kihűlni a 

formában, majd öntsük ki belőle és tálaljuk. Légmentesen 

záródó tárolóedényben 4 napig eltartható.

250 g sima liszt

1½ tk. sütőpor

1 vaníliarúd

4 darabokra vágott, túlérett 

banán

125 ml mandulatej (20. oldal)

140 g cukormentes ropogós 

mogyoróvaj

60 ml sáfrányolaj, napra-

forgóolaj vagy olvasztott 

kókuszolaj

1 tk. őrölt fahéj

80 g durvára vágott

földi mogyoró

A MEGADOTT HOZZÁVALÓKBÓL 
KAPOTT MENNYISÉG: 1 egész 
kenyér, 10 szelet
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 15 perc, plusz 
a tej elkészítéséhez szükséges idő
SÜTÉSI IDŐ: 45 perc, plusz
a kihűlési idő

A BANÁN KEVÉSBÉ SZÁRAZZÁ ÉS
ÍZLETESEBBÉ TESZI EZT A KENYE RET,
A FÖLDIMOGYORÓTÓL PEDIG ROPOGÓS ÉS 
GAZDAG LESZ. A RE CEPT MANDULAVAJJAL 
IS ELKÉSZÍTHETŐ, ÉS MÉG EGY KIS VEGÁN 
CSOKOLÁ DÉCHIPSET IS ADHATUNK HOZZÁ.
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EBÉDEK   63

KELKÁPOSZTÁS HAJDINATÉSZTA (SOBA)  
GYÖMBÉRES-CHILIS SZÓSSZAL

Tegyük a szósz összes hozzávalóját egy kis tálba, és adjunk 

hozzá 125 ml vizet. Keverjük össze alaposan, majd tegyük 

félre, hagyjuk, hogy az ízei összeérhessenek.

Forraljunk fel nagy lángon egy nagy lábosban vizet, és 

4-5 perc alatt főzzük készre a soba tésztát, vagy a csomago-

láson feltüntetett instrukciók szerint, amíg meg nem puhul. 

Egy szűrőedényben csepegtessük le, majd tegyük félre.

Nagy lángon hevítsük fel az olajat egy nagy wokban vagy 

egy tapadásmentes serpenyőben. Süssük benne a tofut 

folya matos kevergetés mellett 5 percig, amíg minden oldala 

aranybarnára nem sül. Adjuk hozzá a sárgarépát, a li la

hagy mát és a gombát, 1 percig, vagy amíg át nem

melegszenek, kevergetve süssük. Tegyük bele a vörös 

káposztát és a kelkáposztát is, süssük 2 percig, illetve amíg 

puhulni nem kezd. Öntsük rá a szószt, majd folyamatosan 

kevergetve ezzel együtt süssük további 3 percig. Adjuk hozzá 

a soba tésztát is, és alaposan keverjük össze az eddigiekkel.

Süssük 1 percig, vagy amíg alaposan át nem melegszik. 

A tűzről levéve azonnal tálaljuk.

350 g száraz soba tészta

1 tk. olívaolaj vagy kókuszolaj

200 g kockára vágott füstölt 

tofu

3 csíkokra vágott sárgarépa

1 nagy lila hagyma

200 g felszeletelt csiperke-

gomba

50 g vékonyra szelt vörös 

káposzta

80 g felszeletelt kelkáposzta

GYÖMBÉRES-CHILIS SZÓSZ
1 fokhagymagerezd

2 ek. szójaszósz vagy tamari 

szójaszósz

2 ek. pirított szezámolaj

2 cm-es darab meghámozott 

és lereszelt friss gyömbér-

gyökér

1 zöldcitrom leve

1 tk. chilipaszta

1 tk. barna cukor vagy kókusz-

cukor

A MEGADOTT HOZZÁVALÓKBÓL 
KAPOTT MENNYISÉG: 4 adag
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 15 perc
FŐZÉSI IDŐ: 20 perc
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EBÉDEK   85

MAROKKÓI TÖLTÖTT GOMBA
Melegítsük elő a sütőt 180 ºC-osra, egy tepsit pedig 

béleljünk ki sütőpapírral. Tegyük a kinoát egy lábosba, és 

adjunk hozzá 250 ml vizet. Nagy lángon forraljuk fel, majd 

takaréklángon főzzük 15 percig, illetve amíg meg nem puhul 

és áttetsző nem lesz, és a víz nagy részét már magába szívta. 

Szűrjük át egy szitán, majd tegyük vissza a lábosba.

Fűszerezzük ízlés szerint borssal és tamarival.

Közben helyezzük a gombafejeket az előkészített tepsire, 

majd tegyük félre.

Tegyük a paradicsomot egy serpenyőbe, közepes lángon 

ad juk hozzá a fokhagymát, a cukkinit, a chermoula pasztát, 

a felaprított gombatönköt, a bazsalikomot, a paprikát, a 

kur kumát és a fahéjat. Forraljuk fel, majd lassú tűzön főzzük 

tovább. Fűszerezzük sóval és borssal. Időnként megkeverve 

főzzük 10 percig, majd vegyük le a tűzről.

Közben a chermoula szósz összes összetevőjét tegyük 

tur mix gépbe vagy konyhai robotgépbe, és dolgozzuk össze 

simára.

Kanalazzuk a kinoa nyolcadrészét a gombafejekbe, 

a tetejükre pedig tegyünk a paradicsomos keverékből. 

A gombafejeket 15 perc alatt süssük át a sütőben, majd a 

salátalevelekkel és egy kanálnyi chermoula szósszal tálaljuk.

200 g átöblített és leszűrt 

kinoa

2 tk. tamari szójaszósz vagy 

szójaszósz

8 nagy portobello gomba 

(a kalapja egyben, a szára 

apróra vágva) 

800 g apróra vágott

paradicsom

4 összezúzott fokhagyma-

gerezd

230 g apróra vágott cukkini

1 tk. (vagy ízlés szerinti) 

chermoula paszta vagy 

chilipor

4 ek. felaprított 

bazsalikomlevél

2 tk. édes paprika

1 tk. őrölt kurkuma

½ tk. őrölt fahéj

tengeri só és frissen őrölt 

fekete bors

salátalevelek a tálaláshoz

CHERMOULA SZÓSZ
1 nagy marék korianderlevél

2 nagy marék petrezselyem-

levél

4 gerezd fokhagyma

½ tk. tengeri só

2 tk. őrölt kömény

1 tk. édes paprika

¼ tk. szétzúzott chili

2 szál sáfrány

80 ml extra szűz olívaolaj

1 nagy citrom leve

A MEGADOTT HOZZÁVALÓKBÓL 
KAPOTT MENNYISÉG: 4 adag
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 20 perc
SÜTÉSI IDŐ: 45 perc




