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Hozzávalók:
Biobúza, vaj, pirospaprika, tengeri só, petrezselyem zöld, fokhagyma, fekete bors vagy borsikafű

Elkészítés:
A megőrölt búzát, sós vízben puhára főzzük, majd a fűszerekkel, vajjal krémes állagúvá keverjük.  
     

Élesztőpástétom
Hozzávalók:
Egy fej közepes hagyma, olaj, zabpehely (pehelymix), friss élesztő, tengeri só vagy vegeta, apróra 
vágott petrezselyem, feketebors, kakukkfű, pirospaprika, kurkuma, vaj.

Elkészítés:
Az élesztőt vízbe áztatjuk, elkeverjük sóval, borssal, kurkumával, paprikával, kakukkfűvel. 
A pehelymixet forró vízben puhára áztatjuk. Apróra vágjuk a petrezselymet, a hagymát finoman 
megdinszteljük és erre rá öntjük a hígított, fűszerezett élesztőt. Amikor forrni kezd, hozzáadjuk a pet-
rezselyem zöldjét, majd a pehely mixet. A vajjal krémes állagúvá kavarjuk.

Fűszerezett vaj
Hozzávalók:
Vaj, reszelt sárgarépa, őrölt fehérbors, bazsalikom, apróra vágott petrezselyem, fokhagyma, pirospap-
rika.

Elkészítés:
A vajat habosra keverjük a fűszerekkel és a zöldségekkel.

Zöldséges pehelymix pástétom magvakkal
Hozzávalók:
Hagyma, vegeta, tengeri só, kakukkfű, borsikafű, apróra vágott petrezselyem, pehelymix, reszelt tök és 
cukkini, kurkuma, vaj, fokhagyma.

Elkészítés:
A hagymát megfuttatjuk az olajon, hozzáadjuk a fűszereket, a vízben megpuhított pehelymixet, a 
reszelt zöldségeket és a petrezselymet, majd vajjal krémesre kavarjuk.  

Zöldséges árpa
Hozzávalók:
Árpagyöngye, répa, petrezselyem zöldje, tengeri só.

Elkészítés:
Az árpát sós vízben majdnem átfőzzük, összekeverjük a kockára vágott répával, amit félig főzünk 
meg. Hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet. Levesszük a tűzről és lefedve hagyjuk.  



Padlizsán pástétom
Hozzávalók:
Padlizsán, fokhagyma, lestyán, feketebors, só, kevés cukor, mustár, vaj, pirospaprika.

Elkészítés:
A padlizsánt megsütjük sütőben, ha kihűlt lehúzzuk a héját. A húsát felvagdaljuk. A fokhagymát fino-
man megforgatjuk az olajon, hozzáadjuk a padlizsánt, a fűszereket, majd a cukrot, a mustárt s a tűzről 
levéve elkeverjük vajjal.

Hagymakrém
Hozzávalók:
4 nagy fej vöröshagyma vékony szeletekre vágva,1 kávéskanál mustár, 2 evőkanál hidegen sajtolt olaj, 
10 dg vaj, 2 csipet só.

Elkészítés:
A vajon a hagymát puhára pároljuk, hagyjuk kihűlni, turmixoljuk, hozzátesszük a vajat, a mustárral, 
sóval habosra keverjük. Hűtőben érleljük.

Lencsepástétom
Hozzávalók:
Hagyma, fokhagyma, fekete bors, római kömény, babérlevél, só, bazsalikom, kockára vágott paradi-
csom, kevés piros paprika, lencse, olaj/vaj.

Elkészítés:
A lencsét annyi sós vízben főzzük meg, amennyi éppen ellepi. Ezt össze turmixoljuk, félretesszük. Az 
apróra vágott hagymát, fokhagymát, babérlevelet megfuttatjuk az olajon majd hozzáadjuk a fűsze-
reket, kevés vizet és elkeverjük a lencsekrémmel. Egy kis ideig tartaléklángon átmelegítjük folyamatos 
kavargatás mellett. Hidegen sajtolt olajjal, vagy vajjal krémessé kavarjuk.

Köles pástétom
Hozzávalók:
Köles, Hagyma, tengeri só, hidegen sajtolt olaj, apróra vágott petrezselyem.

Elkészítés:
A kölest enyhén megpirítjuk az apróra vágott hagymával. Összeturmixoljuk, majd elkeverjük a hozzá-
valókkal.  
     

Karfiolpástétom
Hozzávalók: karfiol, vaj, árpapehely, petrezselyem, só

Elkészítés:
A karfiolt sós vízben megfőzzük, leszűrjük össze-turmixoljuk, majd vajjal és vízben megpuhult árpape-
hellyel apróra vágott petrezselyemmel összekeverjük.
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Hozzávalók:
1 csokor kapor, kígyóuborka vagy idényuborka (50-60 dkg-os) 1 teáskanál vegeta/delikát, 4-5 gerezd 
fokhagyma, 1 pohár kefir, 1 dl tejföl, 1 ek teljes őrlésű liszt

Elkészítés:
Az uborkát lereszeljük, forrásban lévő vízbe tesszük, 2 percig főzzük. Hozzátesszük a kapor felét, a 
vegetát, 2 gerezd, apróra zúzott fokhagymát. Habarást készítünk, rátesszük a levesre, ezzel még forr 
egy percig. Rátesszük a kipréselt hagymát, az apróra vágott kaprot. Kihűlve kellemes, frissítő hatású.

Nyári kukoricaleves
Hozzávalók:
Csemegekukorica-szemek, sárgarépa kockára vágva, kevés hidegen sajtolt olaj, két evőkanál kukorica-
liszt, egy csomó petrezselyem zöldje apróra vágva, kevés tengeri só.

Elkészítés:
A lisztet az olajon megpirítjuk, sózzuk, majd vízzel felengedjük (ha a kukoricacső után megmaradt a 
víz, akkor azt használjuk fel). Beletesszük a répát, megfőzzük, majd a már megfőtt kukoricaszemeket 
is hozzáadjuk. Tálalás előtt bőven megszórjuk apróra vágott petrezselyemmel.

Árpagyöngyleves 
Hozzávalók: 
10 dkg árpagyöngy, 1 ek. olaj, 1 ek rozsliszt, 1.5 liter víz, 1 kis gumó zeller, 2 db közepes sárgarépa, 1 
db petrezselyemgyökér + zöldje, 1 kis fej karalábé, 1 cs. metélőhagyma (vagy fél fej hagyma kockára 
vágva), piros paprika, kurkuma, só. 
 
Elkészítése: az árpagyöngyöt előző este beáztatjuk, a zöldségeket megtisztítjuk, apró kockákra vágjuk. 
Forró, lobogó vízben megfőzzük, ezután beleszórjuk az áztatott árpagyöngyöt, megsózzuk. Addig 
főzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak, addig az árpagyöngy is megfő. Az olajon megfuttatjuk a me-
télőhagymát, fűszereket, megszórjuk a rozsliszttel, felöntjük a levessel, 1-2 percig még együtt főzzük. 
A tűzről levéve megszórjuk apróra vágott petrezselyemzölddel.



Hamis húsleves
Hozzávalók:
Hagyma, fokhagyma, apróra vágott paradicsom, apróra vágott zeller és petrezselyem, rozmaring, 
fekete bors, tengeri só, olaj, répa, fehérrépa, zeller, tök, és a töknek a bele magvastul, káposzta.

Elkészítés:
A hagymát, fokhagymát megfuttatjuk az olajon a fűszerekkel, majd hozzáadjuk a paradicsomot és 
továbbdinszteljük. A kockáira vágott zöldségeket hozzáadjuk és annyi vizet öntünk hozzá, amennyi 
ellepi, kis lángon főzzük. Amíg az alaplé fő, a tök belét és a káposztalevelét megfőzzük, lefedjük. A 
levest felöntjük a tök belsejétől és káposztától leszűrt lével és hozzáadjuk a zeller és petrezselyem zöl-
det (apróra vágva). A káposzta leveleket ne dobjuk ki, mert csíkjaira vágva jó kiegészítője a salátának.  

Köles leves 
Hozzávalók: 
Fél csésze hántolt étkezési köles, 1 fej vöröshagyma (apró kockára vágva), 1 cs. petrezselyemzöld, 1 
ek. kukoricacsíra-olaj, 10 dkg répa, só, 1 késhegynyi szerecsendió, 1.5 liter víz, 1 ek. olaj. 
 
Elkészítés: 
A hagymát megfuttatjuk az 1 ek olajban, majd hozzáadjuk a megmosott kölest és megpirítjuk 4-5 
percig. Felengedjük forró, sós vízzel. Ha a köles már megpuhult, hozzáadjuk a durvára reszelt répát és 
főzzük még 1-2 percig. A tűzről levéve megszórjuk az apróra vágott petrezselyem zölddel. 

Hideg gyümölcsleves 
Hozzávalók: 
1 alma, 20 dkg meggy, 10 dkg köszméte (egres), 8 dkg gyümölcscukor, 1 citromkarika, 1 ek. ételkemé-
nyítő, fél vanília rúd, 1 ek. mazsola, 1 dl tejszín, 1 liter víz, 1 db fahéj, 4-5 szem szegfűszeg, 1 csipet só. 
 
Elkészítés: 
Az almát megtisztítjuk, meghámozzuk és kockára vágjuk, a többi gyümölcsöt megmossuk, megtisztít-
juk. A vizet feltesszük forrni a citromkarikával, a vaníliarúddal, a fahéjjal, a szegfűszeggel majd ha fel-
forr beletesszük a gyümölcsöket, lefedjük és a tűzről lehúzzuk. Közben a keményítőt simára keverjük a 
tejszínnel, a levesbe tesszük egy pillanatra újra felfőzzük. Hagyjuk kihűlni és tálaljuk. 
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uborkasaláta
Hozzávalók:
Szójakocka, hagyma, pirospaprika, só, őrölt kömény, babérlevél, fokhagyma

Elkészítés:
Pörkölt alapot készítünk a fűszerekkel és az előző este beáztatott szójakockát elkeverve felöntjük 
vízzel. Ha kész egy kis fokhagymával továbbfokozzuk az összhatást. Főtt tésztával, uborkasalátával 
tálaljuk.

Köleskása, párolt zöldbab
Hozzávalók:
Köles, hagyma, petrezselyem, tengeri só, párolt zöldbab, répa, kevés olaj

Elkészítés:
A kölest megforgatjuk az olajban dinsztelt hagymával, majd kis lángon vízben főzzük tovább, lefedve, 
ha megpuhult apróra vágott petrezselymet vágunk hozzá és kevés tengeri sóval ízesítjük. Párolt zöld-
babbal és reszelt répával tálaljuk.

Karfiol vadasan
Hozzávalók:
Karfiol, sárgarépa, fehérrépa, zeller kockákra vágva, vöröshagyma apróra vágva, babérlevél, kevés 
borsikafű, kefir, kevés méz, tengeri só, teljes kiőrlésű liszt, hidegen sajtolt olaj.

Elkészítés:
A karfiolt enyhén sós vízben megfőzzük, félretesszük. A zöldségeket puhára főzzük, pürésítjük, 
hozzáadjuk a fűszereket, majd a kefirt a liszttel simára keverjük és ezzel az egészet behabarjuk. Ebbe 
tesszük bele a karfiol rózsákat. Barna rizzsel, salátával tálaljuk.

Csicseriborsó pörkölt répakockával
Hozzávalók:
Hagyma, babérlevél, feketebors, pirospaprika, egész kömény, só, kurkuma, bazsalikom, paradicsom, 
fokhagyma, csicseriborsó, répa.

Elkészítés:
A hagymát, fokhagymát, fűszereket finoman megfuttatjuk az olajon, hozzáadjuk a kockára vágott 
paradicsomot, pirospaprikát, ez előző este beáztatott csicseriborsót és ezt majdnem készre főzzük. 
Mielőtt végleg megpuhulna, ráöntjük a répakockákat és hagyjuk, hogy félig megfőjön. Aztán lefedjük 
és állni hagyjuk. Tönköly tésztával, reszelt káposztával tálaljuk.



Mungóbab
Hozzávalók:
Apróra vágott fokhagyma, curry, kurkuma, só, fekete bors, olaj, mungobab

Elkészítés:
A fokhagymát finoman megfuttatjuk az olajban, hozzáadjuk a fűszereket, a mungóbabot és kissé 
megpirítjuk, majd annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi. Kis lángon lefedve főzzük (hamar megfő ez az 
apró szemű bab).

Gazpacho
Hozzávalók: 
Fokhagyma, só, ecet, kenyér belseje, alma (elhagyható), 2 db uborka, 4-6 db paradicsom, zöldpaprika 
megtisztítva, hidegen sajtolt olaj

Elkészítés:
Apróra zúzzuk a fokhagymát. Vízbe áztatjuk a kenyérbelet, sót, ecetet adunk hozzá. Megtisztítjuk, és 
apróra vágjuk a zöldségeket, a paradicsomot lehéjazzuk.
Turmixoljuk össze a zöldségeket, öntsük hozzá a vízben megpuhult kenyér belét a fokhagymával, 
majd adjunk hozzá még vizet és turmixoljuk tovább, amíg krémszerű nem lesz. Ismét adjunk annyi vi-
zet hozzá, hogy leveses legyen és kavarjuk el alaposan. Tálalás előtt álljon két órát és a tányérba tétel 
előtt kavarjuk fel. Uborka darabkákkal szervírozzuk.

Szójafasírt
Hozzávalók: 
Szójagranulátum, vegeta, tengeri só, fokhagyma, fekete bors, fűszerkömény, piros paprika, étkezési 
keményítő, pehelymix

Elkészítés:
Az étkezési keményítőt oldjuk fel vízben (annyi keményítőt használjunk, amennyi megfelelően ösz-
szetartja a fasírt anyagát). A szójagranulátumot főzzük meg vegetás vízben. Ha kihűlt, öntsük le a 
vizet róla és keverjük el a fűszerekkel, az apróra zúzott fokhagymával és a beáztatott pehelymixszel az 
anyagot, majd adjuk hozzá a keményítőt. Hagyjuk pihenni, majd kiolajozott tepsiben süssük kellemes 
színűre a fasírt gombócokat.
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Hozzávalók: 
Répa, krumpli, étkezési búza, fokhagyma, petrezselyem, vegeta, tengeri só, fekete bors, piros paprika, 
fokhagyma, étkezési keményítő, piros paprika, őrölt kömény

Elkészítés:
Az előző napon beáztatott búzát mossuk át, sós vízben főzzük puhára, ha kihűlt, daráljuk apróra. A 
répát, a krumplit főzzük meg vegetás vízben, ha kihűlt, turmixoljuk meg, hogy krémes állagú legyen. A 
főtt zöldségalapot, a főtt búzát dolgozzuk össze, keverjük el a fűszerekkel, a keményítővel és gombó-
cokat formázzunk, olajozott tepsiben süssük ki.

Zöldbabfőzelék: 
Hozzávalók: 
1 kg zöldbab, 1 fej vöröshagyma, 2 ek. rizsliszt vagy rozsliszt, 1 cs. petrezselyem zöldje, 1 ek. alma-
ecet, 1 tk. kurkuma, 1 tk. pirospaprika, 1 mk.  gyömbér, 1 tk. tárkony, 1 mk. fehérbors, 2 ek. olaj, só. 
 
Elkészítés: 
A zöldbabot darabokra vagdaljuk, forró, sós vízben a fűszerekkel megfőzzük. Ha megpuhult, 2-3 evő-
kanálnyi levet kiveszünk és liszttel csomó mentesre keverjük. Az apróra vágott hagymát, piros paprikát 
a liszthez adjuk és belehabarjuk a főzelékbe. 2-3 percig együtt főzzük és beletesszük az 
ecetet. Tűzről levéve megszórjuk az apróra vágott petrezselyemzölddel. 

Milánói makaróni 
(makaróni szójagranulátummal) 
Hozzávalók: 
Fél kg makaróni, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, fél liter paradicsomlé, fél zacskó 
szójagranulátum, 10 dkg reszelt sajt, 1 ek. zabpehelyliszt, 1 t.k kakukkfű, 1 tk oregánó, 2 db babérle-
vél, 1 mk 
szezámmag, 1 mk. zsálya, 1 ek. olaj, cukor, só. 
 
Elkészítés: 
A szójagranulátumot sós, paprikás, kurkumás vízben megfőzzük. A hagymát apróra vágjuk, olajos víz-
ben megfuttatjuk. Beleszórjuk a fűszereket, a zabpehely lisztet, a sót és a cukrot (barna). Hozzáöntjük 
a paradicsomlevet és mártást főzünk belőle. A tűzről levéve beleöntjük az olajat. A makaróni sós 
vízben megfőzzük majd leszűrjük és a paradicsom mártással leöntjük. Reszelt sajttal tálaljuk.



Mákos, kókuszos, mézes burgur 
almadarabokkal
Hozzávalók:
Bulgur, méz, kókuszreszelék, alma

Elkészítés:
A bulgurt főzzük meg enyhén sós vízben. Ha kihűlt, öntsük le róla a vizet, keverjük el a hozzávalókkal.

Almáspite cukor nélkül
Hozzávalók: 60 dkg teljes kiörlésű tönkölyliszt, 25 dkg vaj, csipet tengeri só, 12 dkg hidegen sajtolt 
olaj, 2 marék zsemlemorzsa, 1 kiskanál szódabikarbóna, liszt a szóráshoz. A töltelékhez: 8-10 alma, 1 
citrom kifacsart leve, fél citrom reszelt héja, 1 kiskanál őrölt vanília, kevés fahéj, szegfűszeg

Elkészítés:
A lisztet elkeverjük szódabikarbónával és sóval. Belemorzsoljuk a teavajat, hozzáadjuk az olajat és 
annyi vízzel gyúrjuk össze, hogy nyújtható tésztát kapjunk. Ez a mennyiség egy gáztepsi adagját 
jelenti, amíg a tölteléket elkészítjük, addig a tésztát hűvös helyen pihentetjük. Az almát közepes lyukú 
reszelőn lereszeljük, majd összekeverjük a többi hozzávalóval.
A tésztát két részre osztjuk. Egyik felét kinyújtjuk és a tepsibe tesszük. (nem kell kiolajozni a tepsit, 
mert elegendő zsíradék van a tésztában) Rászórjuk a zsemlemorzsát, eloszlatjuk rajta a reszelt almát 
(nem kell facsarni). Kinyújtjuk a tészta másik felét és beborítjuk vele a tölteléket. Villával megszurkáljuk, 
hogy a fölösleges gőz távozzon. 180 C-os előmelegített sütőben sütjük kb. 30 percig. Kihűlés után 
szeleteljük. Édesebben a tölteléket szórjuk meg kevés barnacukorral.  

Gyümölcsrizs kókuszreszelékkel: 
Hozzávalók: barnarizs (vagy basmati rizs), idénygyümölcsök apróra vágva, kókuszreszelék 
 
Elkészítés: a rizsből készítsünk tejberizst, hozzáadva a kókuszreszeléket édesítsük és adjuk hozzá a 
kockára vágott idénygyümölcsöket 

Lusta asszony süteménye: 
Hozzávalók: 15 dkg rétesliszt, 10 dkg rizsliszt, fél csomag sütőpor, 15 dkg b.cukor, fél kg túró, 10 dkg 
vaj vagy margarin, 3dl tej, fél csomag vanília puding por, 1 vaníliacukor, 1 ek mazsola, 2 ek ételkemé-
nyítő, csipet só. 
 
Elkészítés: a tepsit margarinnal kikenjük, rászórjuk a sütőporral összekevert lisztek felét. A túrót 
összetörjük, beleszórjuk a beáztatott mazsolát, a vaníliacukrot, szőlőcukrot és 1 csipet sót. Ezeket a 
tepsiben szétterítjük, tetejét a liszt másik felével megszórjuk és margarin darabokat rakunk rá. A tejet 
az ételkeményítővel, vanília pudingporral csomómentesre keverjük, ráöntjük a tésztára. Forró sütőben 
20-30 percig sütjük. 
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