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Az állattenyésztés több üvegházhatású 
gázt termel, mint a világ összes autója, 
autóbusza, repülőgépe, vonata és egyéb 

közlekedési eszköze együttvéve.
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HoGyAN kEZdjük?
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Húsmentes hétfők
A húsmentes hétfő olyan globális moz-
galom, amely arra sarkallja az embere-
ket, hogy legalább heti egy napon ne fo-
gyasszanak húst. Az egykori beatles-tag, 
Paul McCartney indította 2009-ben. A cél 
megmutatni a fogyasztóknak, hogy a hús-
fogyasztás csökkentése hogyan javítja 
egészségüket, illetve hogyan kíméli pénz-
tárcájukat és a környezetet, és persze rá-
világítani, milyen könnyű elhagyni a húst. 
A mozgalom honlapján (www.meatfree-
mondays.com) sok információt és recep-
tet találunk. A húsmentes hétfők betartá-
sa remek első lépés a húsmentes életmód 
felé, és heti egy alkalom nagyon könnyen 
teljesíthető. keressünk rá a #meatfree-
mondays vagy a #husmenteshetfo hash-
tagekre, és nagyszerű pár beszédeket, tip-
peket, recepteket és ételfotókat találunk.
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HoGyAN kEZdjük?
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Új receptek, új élet
Eljött az ideje, hogy új konyhákkal és re-
ceptekkel kísérletezgessünk. Ha a meg-
szokott ízekre vágyunk, elég, ha a ked-
venceinkben lecseréljük a húst valami 
húshelyettesítőre, de kipróbálhatunk pár 
teljesen új receptet is. inspirálódjunk kü-
lönböző országok konyhái által. Sok nem-
zetnél (pl. dél-ázsiaiak és kelet-afrikaiak) 
nem a hús áll az étkezés középpontjában. 
Miért ne adnánk néhány japán, etióp vagy 
bengáli ételt a repertoárunkhoz?



62

NEMET MONDOK A HÚSRA

39 

Kísérletezzünk 
citrusfélékkel
Ha ízletes ételekhez keresünk hozzávaló-
kat, valószínűleg először nem a narancsra, 
a citromra és a lime-ra gondolunk. Pedig 
sok fogást jelentősen feljavít egy kis citrus-
lé. Sok ázsiai és dél-amerikai húsmentes 
vagy könnyen húsmentessé tehető étel 
alapeleme valamilyen citrusféle. de nyuga-
ton is több ételhez használják, mint gondol-
nánk. A citrom jól illik az olyan hétköznapi 
alapanyagokhoz, mint a spenót, a lágy sajt, 
az olajbogyó és a zsálya, a lime-mal meg-
bolondíthatjuk currynket, tésztaételünket, 
salsánkat vagy csatninkat, a narancs pedig 
tökéletesen passzol a gyömbéres tofuhoz. 
Spóroljunk pénzt azzal, hogy palackos cit-
rom- vagy lime-lét veszünk; vagy ha friss 
citromot használunk, tegyük félre a héját, 
mert később beletehetjük majd más éte-
lekbe (pl. tajine-ekbe).
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A füstölt húsok helyett
Ha lemondtunk az olyan pácolt és füstölt 
húsokról, mint a bacon vagy a sonka, talán 
hiányzik a füstös íz, de ne aggódjunk, nem 
kell nélküle élnünk. Rengetegféle füstölt 
sajt létezik: füstölt bajor sajtok, füstölt ke-
mény sajtok vagy akár füstölt mozzarella. 
Egy kis füstölt fokhagymával vagy papri-
kával is füstös ízűvé tehetjük főztünket. 
Vagy akár saját zöldségeinket is megfüs-
tölhetjük. A padlizsán és a paprika például 
kiváló erre a célra. Tegyük grillrácsra vagy 
tartsuk a gázrózsa fölé, amíg a héja nem 
kezd feketedni és leválni. Ekkor hámoz-
zuk meg, majd élvezzük a füstös íz világot. 
Füst aromát is használhatunk. Adjuk szárí-
tott kókuszhoz, ha ropogós, baconös ro-
pogtatnivalóra vágyunk.
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HúSMENTES ÉTElEk

75   Burrito vegyes babbal
Ez roppant távol áll a burrito hivatalos receptjétől, de 
jó választás, ha kiadós, finom és elképesztően gyor-
san elkészíthető ételre vágyunk.

4 adag

Hozzávalók: 1 ek. olaj • 0,5 fej vöröshagyma 
(felkockázva) • 2 gerezd fokhagyma (fokhagymanyomóval 

átnyomva) • 1 csomag mikrózható mexikói rizs • 
400 g-os vegyesbab-konzerv • 4 tortillalap • 50 g sajt 

(lereszelve) • 30 g korianderlevél (felaprítva)

Melegítsünk olajat, majd pirítsuk a hagymát és a fok-
hagymát 10 percen keresztül közepes lángon.

Ha megpuhult, adjuk hozzá a babot, és keverjük össze. 
Süssük további 10 percig, hogy jól átmelegedjen.

Szórjunk sajtot és koriandert a tortillalapokra, majd 
öntsük a közepére a rizses keveréket.

Tekerjük fel, és már fogyasztható is!
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