
  

Kékpáfrány  

 

Böjti 

receptkönyv 



Előszó 
 
Ezt a receptkönyvet az E.ON Energiaközösségek verseny 2019/20-as évadának 
második kreatív feladatához -a karbonböjthöz- kapcsolódóan készítette a 
Kékpáfrány csoport. 
Lelkesen veszünk részt az energiamegtakarításban, és mind szeretünk jókat 
enni. Van egy online csoportunk, és oda küldtük a böjt keretében főzött jól 
sikerült ételeink képét alkalomszerűen. Innen jött az ötlet, hogy minden család 
írjon le egy húsmentes böjti, és egy alacsony előállítási energiaigényű menüsort, 
reggelit, tízórait vagy uzsonnát, ebédet és vacsorát. Tehát 8 receptet. A 8 
családtól. Meg egy bónusz desszert receptet Anita konyhájából, ami nagy sikert 
aratott a böjti Páfrány kiránduláson. 
A receptek olyanok, mint mi, sokszínűek. A családi ízlést, szokásokat tükrözik. 
Igyekeztünk egyszerű ételeket, helyi alapanyagokat választani, de ebbe a 
kategóriába is mindenkinek más tartozott. Ilyen szemmel kérjük, hogy nézzétek, 
olvassátok. 
És próbáljátok ki, mert még finomak is!  
Jó étvágyat kívánunk! 
  
 
 
 
  



TIMI receptjei 
 
Húsmentes 
 
Reggeli:  
Turmix ital 
Hozzávalók fejenként: fél alma, 1 tojásnyi cékla, kis petrezselyem, fél citrom 
leve, 1 sárgarépa 
Az almát kicsumázzuk, a répát és a céklát meghámozzuk és apróra vágjuk. A 
hozzávalókat kis vízzel összeturmixoljuk 
 
Ebéd: 
Spenótos rakott krumpli 
Hozzávalók fejenként: 20 dkg burgonya, 1 tojás, 10 dkg spenót, 3 ek tejföl, 2 dkg 
reszelt sajt, 1 teáskanál olaj 
Elkészítés: A burgonyát héjában, sós vízben megfőzzük, ha kihűlt 
meghámozzuk, és felkarikázzuk. A tojásokat megfőzzük, a sajtot lereszeljük. A 
spenótot olajon pár perc alatt megfonnyasztjuk. Egy hőálló tálban rétegezünk 
mindent, először a burgonyakarika harmada, rá a spenót fele, a szeletelt tojás 
fele, tejföl harmada, rá egy adag burgonyakarika, a spenót és szeletelt tojás fele, 
a tejföl harmada, végül a burgonya maradéka, erre a maradék tejföl és a reszelt 
sajt. A rétegeket érdemes ízlés szerint enyhén sózni. 20 perc alatt összesütjük 
kb 200 fokos sütőben.  
 
Uzsonna:  
Sütőtök almával 
Hozzávalók fejenként: egy tenyérnyi darabolt sütőtök, egy alma.  
A tököt sütőben készre sütjük. Ha a tök kihűlt, kikaparjuk a héjából, egy villával 
összetörjük. Az almát lereszeljük, és a tökhöz keverjük. 
 
Vacsora:  
Paszternák krémleves 
Hozzávalók fejenként: 10 dkg paszternák, 1 ek tejszín, 1 kis burgonya, 1 gerezd 
fokhagyma, kevés olaj 
Elkészítés: A zöldségeket meghámozzuk, felaprítjuk, egy kis olajon megfuttatjuk, 
felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és puhára főzzük. Összeturmixoljuk vagy 
krumplinyomóval összetörjük, hozzáadjuk a tejszínt és a petrezselymet, egyszer 
felforraljuk, majd lezárjuk. 
 
Alacsony energiaigényű 
 
Reggeli:  
Mazsolás zabkása 
Hozzávalók fejenként: 4 dkg zabpehely, pár szem dióbél vagy mandula, fél 
marék mazsola, 2 dl folyadék (víz, vagy fele víz, fele tej) 
Elkészítés: 
Az olajos magot apróra vágjuk, összekeverjük a zabpehellyel és a mazsolával. A 
folyadékot felforraljuk, és ráöntjük a keverékre. Minimum 10-20 percig állni 
hagyjuk, amíg a zabpehely az összes folyadékot felszívja.  
 



 
Ebéd:  
Gombapaprikás rizzsel 
Hozzávalók fejenként: 25 dkg gomba, kis fe hagyma fele, 1 mk pirospaprika, 1 kk 
liszt, 1 ek tejföl, 5 dkg rizs 
A gombát felszeleteljük. A hagymát kis lukú reszelőn lereszeljük, sózzuk, és 
olajon megfuttatjuk. Ha üveges, egy kis hideg vizet öntünk rá. Ha a víz 
elpárolgott, a hagymához adjuk a felszeletelt gombát és a pirospaprikát, 1-2 
evőkanál vízzel puhára pároljuk. Ha kész, liszttel és tejföllel behabarjuk, 
petrezselyemmel megszórjuk, egyszer felforraljuk, és lezárjuk. Közben a 
rizst készre főzzük.   
 
 
Uzsonna:  
Waldorf saláta 
Hozzávalók fejenként: 10 dkg zeller, fél alma, 1 ek majonéz, pár szem dióbél, 
borecet vagy citrom ízlés szerint. 
A zellert, almát nagylukú reszelőn lereszeljük, az almára citromlevet vagy 
borecetet locsolunk, hogy ne barnuljon. A zellert igény szerint egy-két perc alatt 
megpároljuk, de ez elhagyható. A diót apróra törjük. A kihűlt zellert, az almát, a 
diót és a majonézt összekeverjük. Behűtve tálaljuk. 
 
Vacsora:  
Vöröslencseleves 
Hozzávalók fejenként: 5 dkg vöröslencse, kisebb hagyma fele, 1 gerezd 
fokhagyma, 2 dl paradicsomlé, fél doboz hámozott paradicsomkonzerv, fűszerek 
ízlés szerint (lehet olaszos pl kakukkfő, bazsalikom, oregano rozmaring, vagy 
indiai: currypor, kurkuma, római kömény, őrölt koriander, chili), 2 dl víz, só 

A hagymát és fokhagymát apróra vágjuk és olajon üvegesre pároljuk. Rádobjuk a 

fűszereket, pár másodpercig pirítjuk. Hozzáadjuk az átmosott lencsét és felöntjük 

vízzel, lassú lángon főzzük. 10-15 perc múlva, ha felszívta a vizet, hozzáadjuk 

a hámozott paradicsomot, felöntjük paradicsomlével, és puhára főzzük. Amikor a 

lencse készre puhult, ízlés szerint sózzuk, a vizet pótoljuk. Egyszer összeforraljuk. 

 

BOGI receptjei 

Húsmentes 
 
Reggeli: 
Vajas, lekváros pirítós, tea (borsmenta vagy fekete) 
 
Tízórai: 
Alma, répa, dió 
 
 
 



 
 
Ebéd 
Brokkolikrém leves 
A brokkolit, egy kis fej hagymát és egy kis krumplit megfőzünk, sózzuk, 
borsozzuk, összeturmixoljuk, tejszínt adunk. 
 
Házi készítésű pizza 

 
Hozzávalók: 
Fél kiló liszthez felfuttatott élesztőt, olíva olajat, sót, 
szárított oregánót, vizet adunk, összegyúrjuk, kelesztjük. 
A kész paradicsomszószhoz olívaolajat, sót, csipetnyi 
cukrot, bazsalikomot és sok fokhagymát adunk. 
Ha megkelt, a tésztát kinyújtjuk, szósszal megkenjük 
tetejére zöldségeket (pl gomba, lilahagyma, esetleg 
cukkini) és sajtot pakolunk. 
Sütőben megsütjük. 
 
 

Uzsonna: 
Zabkeksz, Kakaó mandulatejből 
 
Vacsora: 
 

 
Fokhagymával párolt gomba, 
zöldfűszerekkel, rukkolával kenyérre 
halmozva. 
 
Citromfű tea. 
 
 
 
 

 
 
 



Alacsony energiaigényű 
 
Reggeli: 
Almás fahéjas zabpehely  
 
Tízórai:  
kígyóuborka, sárgarépa, káposzta szeletelve 
 
Ebéd:  

"Tűzoltó rizs" - egytálétel 
Egy lábasban elkészíthető kb. fél 
óra alatt. 
Egy csirkemellet apró kockákra 
vágunk, bepácolunk (paprika 
magolaj, fokhagyma, só, oregánó, 
mustár). 
Lábasban megpirítjuk kis olajon, 
zöldborsót és egy evőkanál 
paradicsompürét adunk hozzá, 
felöntjük vízzel, a rizst hozzáadjuk, 
összefőzzük. 
Mellé tzatziki; görög joghurt, 
fokhagyma, uborka  

 
Vacsora:  

Lilahagymás körözött kenyérrel, zöldségekkel mártogatva (sárgarépa, paprika) 

Borsmenta tea 

 

ANIKÓ receptjei 

Húsmentes 
 

Reggeli:  

Hagymás tojásrántotta (2 adag) 

Fél fej közepes vöröshagyma, 6 tojás, 10 dkg trappista sajt, zsiradék, só 

A felszeletelt hagymát üvegesre pároljuk a zsiradékban, majd hozzáadjuk a sózott, 
felvert tojásokat. Ahogy sül, fordítgatjuk fakanállal. Mikor még nem teljesen sült át, a 
reszelt sajttal megszórjuk, hogy ráolvadjon. 

Ebéd:  

Paradicsomos-cukkinis tészta (4 adag) 

1 csomag  spagettitészta, hámozott paradicsom konzerv (250g), 1 gerezd 
fokhagyma, 1 db nagyobb cukkini, só, kakukkfű, oregánó, bazsalikom, 20 dkg 
trappista sajt, olívaolaj 



A tésztát forró, enyhén sós-olajos vízben megfőzzük. Közben elkészítjük a 
paradicsomos szószt. Megpároljuk kevés zsiradékon a kockára vágott cukkinit, majd 
az összezúzott fokhagymát hozzáadjuk.  

A paradicsomkonzerv tartalmát hozzáadjuk, kevés vízzel hígítjuk. Sózzuk, és 
fűszerezzük ízlés szerint. Tálaláskor reszelt sajttal díszítjük. 

 

Uzsonna 

Banán és kiwi 

 

Vacsora 

Zöldséges köles (4 adag) 

1 bögre köles, 2 és fél bögre víz, hagyma, fokhagyma, bármilyen zöldség (sárgarépa, 
fehérrépa, zeller, cukkíni), kakukkfű, bors, petrezselyem, reszelt sajt 

Olívaolajon megpirítani a hagymát.  

Rátenni az apróra vágott a sárgarépát, fehérrépát, zellert. Kis vízben 6 percig párolni, 
majd a fűszereket és fokhagymát hozzáadni. 

Utána a kölest beletenni és felönteni vízzel, megsózni. 

Fedő alatt főzni, majd, amikor kezdett elpárologni a leve, hozzátenni a cukkínit. 

Megszórni reszelt sajttal. 

 

Alacsony energiaigényű 
 

Reggeli: 

vajas kalács 

Ebéd: 

Sült virsli kuszkuszzal és uborkasalátával 

2 pár virsli, 1 bögre kuszkusz, 1 db kígyóuborka, só, ecet, cukor, víz, zsiradék 

Az uborkát hámozzuk, felszeleteljük, sózzuk. 2 evőkanál ecetet 1 dl vízzel és 2 
evőkanál cukorral elkeverünk. 1 gerezd zúzott fokhagymát adunk hozzá. Majd az 
uborkával összekeverjük és kis ideig állni hagyjuk. 

A virsliket felkarikázzuk és zsiradékon megsütjük mindkét oldalát. Közben két bögre 
vizet forralunk fel, majd a kuszkuszra öntjük és lefedve 5 percig állni hagyjuk. 

 

Uzsonna: 

dió és alma 



Vacsora: 

Tonhalas szendvics  

A konzerv szardíniáról az olajat leöntjük, a halat villával összetörjük. Sok citromlével 
ízesítjük és kevés vajjal elkeverjük. 

 

KLÁRA receptjei 

Húsmentes és alacsony energiaigényű 

reggeli és uzsonna:  

1. Szezonális gyümölcsök. Tavasztól őszig nagy a választék a helyi piacon, 
de télen is kapható hazai alma és körte, ill. mediterrán narancs. További 
déligyümölcsök lábnyoma már nagyobb, azt csak ünnepnapokra ajánlom. 

2. Müzli, tejjel vagy gyümölcsjoghurttal.  
Ha a tejet/joghurtot a piacon szerezzük be kistermelőtől, sokat teszünk a 
fenntarthatóságért. 

ebéd:  

1. Lecsó a kamrából. Két személyre egy 720 ml-es üveg egy nagy fej 
hagyma és két tojás. Minden ősszel, mikor a paradicsom-paprika a 
legolcsóbb, érdemes lecsót befőzni. Nagy edényben nagy mennyiséget 
készítsünk, úgy hatékonyabb az energiafelhasználás és több lecsónk lesz 
télire. A lecsót a szokásos módon készítsük, azzal a különbséggel, hogy 
nem kell alá hagyma. Ha elkészült, kigőzölt befőttesüvegekbe töltjük és 
rövid időre fejjel lefelé állítjuk, majd 24 órára száraz dunsztba tesszük. 
Mivel vöröshagyma egész évben kapható, azt mindig frissen dinszteljük 
és úgy borítjuk rá a lecsót. Így is percek alatt megvan. Februártól már 
tojnak a tyúkok, kapható tanyasi tojás a piacon. Aki szereti, tojás helyett 
rizzsel is felütheti.  

2. Tojásos nokedli céklával vagy fejes salátával.  

A nokedlitésztát fehér vagy graham lisztből, tojás, só és víz hozzáadásával 
kikeverem, aztán sós lobogó vízben kifőzöm. Olajra dobom egy serpenyőbe és 
fejenként 1,5-2 tojást ütök rá. Tavasztól őszig ecetes fejes salátával, télen piaci 
céklával jól csúszik. 

vacsora:  

1. Télen is szezonális a waldorf saláta. Én így készítem, bár mások 
másképp: egy nagy zellert meghámozok és a nagylukú reszelőn 
megreszelem, két almát megpucolok (nem muszáj) és kockákra vágom, 
két marék diót apróra török mozsárban vagy más erős edényben 
(óvatosabban). Összekeverem és házilag kikevert majonézt (tojássárgája, 
napraforgóolaj, só, cukor, mustár, tejföl), ízlás szerint sót és borsot adok 
hozzá. Piritóssal vagy friss kenyérrel is finom. 

2. Hummusz lepénnyel.  



Készen is megvásárolható a hummusz és pita, de otthon is el lehet készíteni. A 

hummuszhoz a csicseriborsót legalább 24 órára beáztatjuk, utána sós vízben puhára 

főzzük. Szétnyomkodjuk és tahinivel, vízzel, olivaolajjal, fokhagymával, sóval 

összepürésítjük. Olivabogyóval és szezonális zöldségekkel tálaljuk. A kovász nélküli 

lepényhez grahamlisztet langyos vízzel, sóval tésztává gyúrunk, öklömnyi 

gombócokat kilapítunk és serpenyőben mindkét oldalát aranybarna foltosra sütjük. 

 

ANITA receptjei 

Alacsony energiaigényű 

Reggeli:  

Mákos zabkása  

Zabpehely, mák, méz/eritrit, tej 

Hozzávalókat összekeverjük, 1-2 percig főzzük, tálaljuk 

Ebéd:  

Spenótos, paradicsomos teljes kiőrlésű penne 

Hozzávalók: friss spenót, paradicsom, vöröshagyma, 

fokhagyma, friss paradicsom, aszalt paradicsom, csípős 

paprika, só, bors 

 

Hagymát kevés olajon futtatjuk, majd beledobjuk a 

fűszereket a csípőspaprikával és felvágott aszalt 

paradicsommal együtt. Rádobjuk a spenótot és a 

felkockázott paradicsomot a zúzott fokhagymával együtt. 

Sózzuk, majd ha kellően összeesett a spenót kész vagyunk. Teljes kiőrlésű penne 

tésztával tálaljuk.  

 

Uzsonna:  

Házi készítésű pogácsa, avokádókrém 

Pogácsa 

Hozzávalók: 1 kg liszt, 1-2 tojás, 2ek. só, 5 dkg 

élesztő, 2 cs. margarin, 1 tejföl, 1-2 burgonya 

Elkészítés: Hozzávalókat összegyúrjuk, majd 3 szor 

hajtogatjuk, 20 perc pihentetési idővel. Kiszaggatjuk, 

zsírozott, lisztezett tepsiben kisütjük. 180 fokon, kb 30 

perc. 



Avokádókrém: Az avokádó belsejét kikaparjuk és apró kockára vágott lilahagymával, 

fokhagymával, kevés citromlével, sóval, borssal, görögjoghurttal egy villa 

segítségével krémes állagúra törjük. Még jobb, ha egy éjszakát állni hagyjuk. Fontos, 

hogy ne botmixerrel pürésítsük, mert keserű lesz. 

 

Vacsora:  

Csicseriborsó saláta 

Hozzávalók: 310 g csicseriborsó konzerv, 1 db padlizsán, 1 közepes db lila hagyma, 
1 csokor menta, 0.5 citromból nyert citromlé, 2 teáskanál méz, 150 g joghurt, 2 ek 
olívaolaj, 2 teáskanál fűszerpaprika, 2 teáskanál római kömény, bors ízlés szerint, só 
ízlés szerint 

 

Padlizsánt kis olivaolajon grillezzük, majd vágjuk kockára. Az összes hozzávalót 

keverjük össze egy keverőtálban, majd pihentessük kis ideig és fogyasszuk. 

 

Húsmentes 
 

Reggeli :  

Padlizsánkrémes szendvics 

Padlizsánkrém: A meghámozott felkockázott 

padlizsánt kevés hagymán kicsit átpirítjuk, majd 

annyi vizet öntünk hozzá, hogy ne égjen az alja. 

Kevés citromlével, fokhagymával és aszalt 

paradicsommal ízesítjük, majd sózzuk borsozzuk. 

Ízlés szerint csípős paprikát is lehet hozzá adni. 

Amikor kellő puhaságúra párolódott a padlizsán, 

egy krumplinyomóval pépesítjük, ízlés szerint 

görögjoghurttal lazítjuk. 

Kenyér:  120 g fehér tönkölyliszt, 320 g teljes kiőrlésű liszt, 60 g zabliszt, 3-3,5 dl víz, 

1 ek. méz, 3 ek. olaj, fél ek. só, 1 kk. őrölt kömény, 1 csomag (7g) szárított élesztő.  

Száraz hozzávalókat keverőtálba mérjük és egy villa segítségével elkeverjük és 

lazítjuk. Langyos vízben elkeverjük a mézet és az olajat és folyamatosan adagolva a 

tésztához addig öntjük, ameddig megfelelő állagot kapunk (villa segítségével 

keverjük el). Kivesszük a tésztát a keverőtálból, és 15 percen keresztül dagasztjuk, 

kelesztjük 1-1,5 órán keresztül, majd ismét átgyúrjuk és még 20-30 percig 

pihentetjük. Ezután átgyúrjuk utoljára, formázzuk, vizes késsel bemetszük a tetejét és 

liszttel megszórt tepsiben előmelegített sütőben 180 fokon, gőzben 60-80 perc alatt 

megsütjük. 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/csicseriborso-konzerv
https://www.nosalty.hu/alapanyag/padlizsan
https://www.nosalty.hu/alapanyag/lilahagyma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/menta
https://www.nosalty.hu/alapanyag/citromle
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mez
https://www.nosalty.hu/alapanyag/joghurt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/olivaolaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fuszerpaprika
https://www.nosalty.hu/alapanyag/romai-komeny
https://www.nosalty.hu/alapanyag/bors
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so


Ebéd:  

Brokkoli főzelék vöröslencse fasírttal 

Brokkolifőzelék: Mielőtt 

hozzákezdesz, süss meg a  sütőben 

2 krumplit a héjában. Eközben szedd 

rózsákra a brokkolit, kockázd fel a 

hagymát, chilit, kápia paprikát. 

Olajon futtasd meg a hagymát a 

chilivel a paprikával, és a 

fűszerekkel, majd dobd rá a brokkolit 

és pirítsd meg egy kicsit. Amikor 

megsült a krumpli, hámozd és 

kockázd és add hozzá a brokkolihoz. 

Öntsd fel vízzel és főzd puhára. 

Amikor kész, krumplinyomóval törd 

össze a felét, ezzel sűrítve a 

főzeléket. 

 

Vöröslencsefasírt: Vöröslencsét főzzük és ízesítsük ízlés szerint. Kicsit hagyjuk 

kihűlni, majd keverjünk hozzá annyi zabpehelylisztet, hogy formázható állagú legyen. 

Formázzunk fasírtokat és kevés olajon vagy sütőben süssük ki. 

 

Uzsonna:  

Köleses mákos almás süti 

1 bögre köles (2,5 dl-es bögre!), 750 ml víz, 5 
db alma, 200 g mák,1 dl méz (vagy 1 bögre 
mazsola), fahéj ízlés szerint, 0.5 
bögre zabpehely,100 g mandula (vagy dió)Az 
almákat felszeleteljük, csutkájukat kivágjuk. 

Az almákat a fahéjjal, a mézzel (ha mézet 
használunk) és 3 csésze vízzel összeturmixoljuk. 
(Ha nem fér bele ennyi a turmixba, később is bele 
lehet önteni a vizet.) A kölest megmossuk, és egy 
tepsibe öntjük, rá a mákot, amit szintén 
megmosunk. Erre mehet a mazsola (ha mazsolát 
használunk). A kölesre és mákra öntjük a turmixunkat (most lehet még vizet hozzáadni, 
ha kell). Tetejére szórjuk a zabpelyhet, mandulát és/ vagy diót. Előmelegített sütőben 40 
perc alatt készre sütjük. 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/koles
https://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/alma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mak
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mez
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zabpehely
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mandula


Vacsora:  

Töltött cukkini (tonhal) 

Hozzávalók: 3 közepes cukkini, 2 szelet 

kenyér, 

1 tk kapribogyó, 1 tonhalkonzerv (olajos), 1 

tojás, 1 gerezd fokhagyma, 1 

mogyoróhagyma, 80 g parmezán, 1 szál 

petrezselyem, 5 ek oliva olaj, 

paradicsomszósz, só, bors 

 

A cukkinit mossuk meg alaposan és kb 10 

percre tegyük fel főni. A vízből kivéve hűtsük le hideg vízzel. Vágjuk félbe és 

óvatosan távolítsuk el a magos részeket. Áztassuk be a kenyeret, majd jól 

nyomkodjuk ki és tegyük egy tálba. Mossuk le a kapribogyót és a lecsöpögtetett 

tonhallal együtt szintén tegyük a tálba. Vágjuk apróra a fokhagymát és a 

mogyoróhagymát és keverjük ezeket is az összetevőkhöz. Reszeljük le a parmezán 

felét, mossuk és csepegtessük le a petrezselyemzöldet, szedjük le a leveleket a 

szárról és aprítsuk fel. Adjuk ezt is a keverékhez, sózzuk, borsozzuk és jól gyúrjuk át. 

Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Tegyük a cukkinit olajjal meglocsolt sütőformába, 

sózzuk, borsozzuk, majd töltsük meg a tonhalas masszával. Végül reszeljük rá a 

maradék parmezént és süssük kb. 20 perc alatt készre. Paradicsomszósszal tálaljuk. 

Bónusz sütemény 

Fekete babos brownie 

- 1 konzerv fekete bab átöblítve és lecsepegtetve (lehet 
más bab is, és főzhetjük is direkt a sütihez) 
- 2 púpos evőkanál kakaópor (cukrozatlan) 
- fél csésze zabpehely töret 
- csipet só 
- 2 evőkanál kókuszvirágcukor vagy édesítő vagy méz 
vagy gyümölcs ízlés szerint 
- 1/4 csésze kókuszolaj 
- fél kiskanál sütőpor 
- fél csésze apróra vágott étcsokoládé  
 

Minden hozzávalót összemérünk és összeturmixoljuk. Ha túl sűrű, akkor mehet 
hozzá 2-3 evőkanál víz. Egy sűrű, de jól kenhető masszát kell kapnunk. 
Spatulával hozzákeverjük az apróra vágott étcsokit, elkenjük egy kicsi formában és 
szórunk egy kevés csokit a tetejére is. 180°-on 15- 20 percig sütjük, míg a teteje matt 
színű nem lesz. 
 

 

 



ZSUZSA receptjei 

Húsmentes és alacsony energiaigényű 

Reggeli: 

1. Zabpelyhes müzli 

Személyenként egy müzlistálba 3 evőkanál zabpelyhet, egy evőkanál 

kókuszreszeléket, egy evőkanál lenmag- és tökmag keverékét, és mazsolát vagy 

friss gyümölcsöt teszünk ízlés szerint. 1,5 dl meleg vízzel felöltjük, 20 percig állni 

hagyjuk, majd vidáman elkanalazzuk. 

2. Mézes-vajas kenyér 

Ebéd: 

1. Indiai túrógombóc 

Ez az étel kinézetre hasonlít a töltött paprikára- 

mindkettőben piros paradicsomos lében 

gombócok ülnek-, csak még sokkal finomabb és 

nincs benne hús. Kell hozzá 25 dkg túró, fél 

csokor petrezselyem, két evőkanál liszt, egy 

csipet szódabikarbóna (nem muszáj) némi só, 

ízlés szerint zöldpaprika felvágva – ezek a 

gombóc hozzávalói. A mártáshoz 1 fej hagyma, 

kicsi olaj, egy-két kiskanál fekete mustármag és 

római kömény,  kis aprított zöldpaprika és egy 3 

cm-es darab gyömbér lereszelve, 1l házi 

paradicsomlé vagy bolti passzírozott 

paradicsom, só, pici cukor ízlés szerint, a végén 

fél dl tejszín és egy kiskanál garam masala 

(enélkül is jó). 

A mártáshoz megdinszteljük a hagymát, 

beletesszük a mustármagot és a római 

köményt, picit pirítjuk, ha illatozik már, mehet a reszelt gyömbér és a paprika, 

összekeverjük, majd felöntjük a paradicsommal, ha sűrű még ugyanennyi vízzel. 

Sózzuk, cukrozzuk, együtt főzzük, közben a gombócokat készítjük. A gombóc 

hozzávalóit összegyúrjuk minél homogénebbre, majd kb 6 cm átmérőjű gombócokat 

formálunk. Ha kész vannak, a paradicsomos mártásban kb 10 perc alatt kifőzzük 

őket. A végén a pici tejszínt belelöttyintjük, és kész is. Ehetjük kuszkusszal 

(kétszeres mennyiségű forró vízzel és némi sóval a kuszkuszt leöntjük, fedő alatt 5 

percig állni hagyjuk), vagy rizzsel, de lepénykenyérrel is jó. 

 

 

 



2. Lencsefőzelék rizsgombóccal 

 

Fél kiló lencsét nagyjából átválogatok, megmosok, és 1 l 

vízbe egy hagymával, 2 gerezd fokhagymával és 2 

babérlevéllel fedő alatt felteszem főzni. Megsózom. Figyelek, 

ha elfő a leve pótolom. Közben a maradék 25 dkg főtt rizsbe 

1 tojást ütök, 10 dkg reszelt sajtot teszek, elkeverem és 

gombócokat formálok, amiket zsemlemorzsába forgatok. 

Ezután kisütöm olajban vagy sütőben. Egy bögrében 1 dl 

tejfölt, egy kanál mustárt, egy kanál lisztet, két gerezd reszelt 

fokhagymát, egy kiskanál pirospaprikát összekeverek, a 

pépet a lencseszint felett legalább egyujjnyi vízzel fővő 

lencséhez öntjük.  

Uzsonna 

1. Házi joghurt lekvárral vagy friss gyümölccsel 

A joghurtot magam készítem piacon vásárolt, jó zsíros termelői tejből. Elkészítése: a 

2l tejet felforralom, ebből fél litert átöntök egy másik edénybe, és hagyom hűlni 

kézmeleg fürdővíz hőmérsékletűre. Ha megvan, beleteszek 2 evőkanál natúr 

joghurtot egy üvegkulacsba, ráöntöm a meleg tejet, jól összerázom. Bebugyolálom, 

hogy lassan hűljön ki, majd a szekrényben pihen másnapig. Utána hűtöm. Az 

uzsonnához 1,5 dl joghurthoz rakok egy evőkanál lekvárt. 

2. Citromos házi joghurt 

A házi joghurtba fél citrom levét csöpögtetem, ízlés szerint mézzel ízesítem. 

Vacsora 

1. Almás céklasaláta főtt tojással 

Megfőzök 6 tojást, lereszelek a nagylyukú reszelőn 3 céklát és felkockázok 3 almát. 

Az almát és a céklát összekeverem, sózom, fél citrom levével megöntözöm. 

Rárakom a karikára vágott tojásokat. 

2. Zöldségfasírt sajtmártással 

Fejenként 30 dkg zöldséget (cukkíni, krumpli, répa, zeller, cékla, 

brokkoli, karfiol) ízlés szerint akár vegyesen is nyersen 

nagylyukú reszelőn lereszelek, vagy aprítok. Hozzáadok sót, 

fejenként egy tojást, 5 dkg lisztet, reszelt fokhagymát, ha van 

apróra vágott zöldfűszert (petrezselyem, koriander, 

bazsalikom). A sütőt bekapcsolom 200 fokra, a zöldségmasszát 

evőkanállal kanalazom a sütőpapírral bélelt tepsibe. Fél órát 

sütöm, addig megcsinálom a sajtmártást. A sajtmártás besamel 

alapú, kb 5 dkg vajat megolvasztok, beleteszek 2 evőkanál 

lisztet, sót, és felöntöm lassan 7 dl tejjel. Kevergetem, majd 

beledobálok kb 15 dkg felvágott sajtot vegyesen, és 



összefőzöm. Ha van benne füstölt sajt is, még jobb. A kész fasírtokat a mártással 

nyakon öntöm. 

Munkaebédként félig már jó étvággyal elfogyasztva a képen megtekinthető. 

 

SZANDI receptjei 

Alacsony energiaigényű 
 

Reggeli: 

Joghurtos zabpehely 

1 tálkányi joghurtot összekeverünk 3-4 evőkanál zabpehellyel, mazsolával, olajos 

magokkal 

Ebéd: 

Hamis lencseleves 

1 nagy fej vöröshagyma, kb 20 cm szárazkolbász – elhagyható vagy vega kolbásszal 

helyettesíthető, 3 szál répa, 400 gramm lencsekonzerv, só, bors, 1kk pirospaprika 

Vöröshagymát felkockázzuk apróra, majd megdinszteljük egy kis olajon. A kolbászt 

(vagy vega kolbászt) felkarikázzuk és a hagyma mellé dobjuk, kicsit átsütjük. A répát 

meghámozzuk, megmossuk és a zöldséghámozóval hosszú vékony csíkokat 

hasítunk le belőle. Ezt is beledobjuk a lábosba, és dinszteljük 2 percig. Pirospaprikát, 

sót borsot adunk hozzá. Ráönjük a lencsekonzervet. Adunk hozzá még kb 1 liter 

langyos vizet, vagy többet, aki a kevésbé sűrű leveseket szereti. Amíg a víz felforr, 

addigra a répa is puha lesz. Tálaljuk tejföllel, joghúrttal, aki szereti. 

Kevésbé energiatakarékos téli napokon még egy krumplit is főzök a levesbe és 

dobok bele 1 paprikát és egy paradicsomot is. Ezeket kiveszem és leturmixolom, 

majd vissza a levesbe. Ettől a leves leve selymesebb, dúsabb lesz mégis könnyű, 

nem úgy mintha a rántással készülne. 

 

Uzsonna:  

gyümölcstál, zöldségtál 

Hozzávalók: amit csak otthon találsz 

leggyakrabban: répa, alma, uborka, paprika, bébi/datolyaparadicsom, retek 

 

Vacsora: 

Saláta 

Hozzávalók:  



apró paradicsom, zöldsaláta, lilakáposzta, répa, kukorica, balzsamecet, olíva olaj 

A hozzávalókat apróra vágjuk és leöntjük egy kis balzsamecettel és fűszeres olíva 

olajjal. 

 

 

Húsmentes 
 

Reggeli:  

Ajváros rozskenyér 

https://streetkitchen.hu/alapkeszitmenyek/hazi_ajvar_pofonegyszeruen/ 

 

Ebéd:   

Gombás tejszínes penne 

1 nagy fej vöröshagyma 

½ kg gomba 

250 ml tejszín 

1 kk keményítő 

½ kg penne 

reszelt sajt – extra, só, bors 

Vöröshagymát felkockázzuk apróra, majd 

megdinszteljük egy kis olajon. Gombát 

megmossuk, 1mm-es csíkokra vágjuk és a már üveges hagyma mellé dobjuk. 

Sózzuk, borsozzuk. A keményítőt egy fél dl tejszínnel elkeverjük és a gombára 

öntjük, majd jöhet a többi tejszín is hozzá. Közben a tésztát kifőzzük, lecsepegtetjük 

és a szószt a tetejére öntjük. Reszelt sajttal megszórjuk tálaláskor. 

 

Uzsonna:  

Zabpelyhes keksz joghurttal 

Recept: Stahl Judit: 

7½ dkg zabpehely, 15 dkg finomliszt, 1 kávéskanál őrölt fahéj, 15 dkg barna cukor, ½ 
kávéskanál szódabikarbóna, 1 csipet só, 15 dkg vaj, 2 evőkanál méz, ½ vaníliarúd, 4 
evőkanál tej 

1.Előmelegítjük a sütőt 175 fokra, és sütőpapírt terítünk 2 db 30x40 cm-es tepsibe. 

https://streetkitchen.hu/alapkeszitmenyek/hazi_ajvar_pofonegyszeruen/


2 A tésztához egy mély tálban összekeverjük a zabpelyhet a liszttel, az őrölt fahéjjal, 
a cukorral, a szódabikarbónával és a sóval. Ezután takaréklángon kevergetve 
folyósra olvasztjuk a vajat a mézzel meg a vaníliarúd kikapargatott belsejével, aztán 
ráöntjük a zabpelyhes lisztkeverékre, és hozzálöttyintjük a tejet. Mindezt fakanállal 
összekeverjük, hogy jó sűrű tésztát kapjunk. 
3 A tésztából diónyi gombócokat gyúrunk, amelyeket egymástól 5–5 cm-re a tepsikbe 
ültetünk. 
4 Enyhén nedves ujjakkal mindet ellapítjuk egy picit, hogy kb. 3 cm átmérőjű 
korongokat kapjunk, aztán 12-13 perc alatt aranybarnára sütjük a sütőben, egyik 
tepsivel a másik után. 
5 A tepsikből csak akkor szedjük ki a sütiket, amikor már teljesen kihűltek, mert 
melegen még puhák, könnyen megnyomódhatnak. Önmagukban is finomak, de egy 
pohár joghurttal és néhány gerezd almával kiváló uzsonna a gyerekeknek. 35–40 
keksz lesz belőle. 
 
 

Vacsora: 

Smarni 

2 tojás, 1 bögre gríz, 1 bögre tej, 3 ek barnacukor, 1 tasak vaníliás cukor, 2 dkg 

margarin, ízlés szerint mazsola, vörösáfonya, lekvár, kakaópor 

A 2 tojást habosra keverjük egy habverővel és hozzáadjuk a többi alapanyagot. 

Pihentetjük minimum egy órát. (Nagymama szerint egész este a hűtőben.) Kevés 

margarinon megsütjük. Melegen, hidegen is finom. Mi nem szoktuk a mazsolát és 

egyéb aszaltakat a nyers tésztához keverni, inkább utána szórjuk meg. Van, aki 

nálunk csak kakaó porral, van aki csak lekvárral eszi, és persze vannak akik 

kakvárral (kakaó+lekvár) szeretik. 

 

 

 

 

MERCI receptjei 

Húsmentes 
 

Reggeli: 

zabpehely mandulatejben magokkal fahéjjal fűszerezve, friss vagy szárított 

gyümölccsel, nagy bögre kávé / kakaó 

Tízórai: 

szeletelt gyümölcs (alma, kivi, banán, narancs, ....) magokkal, dió, mandula, tökmag, 

diákcsemege 

Ebéd: 



Forró fokhagyma krémleves, pici borral bolondítva. Sajtos pirítóst úsztatunk a tetején. 

Kuszkuszsaláta: a kész kuszkuszt bármilyen zöldséggel összekeverjük. Lehet nyers, 

vagy sült. Nagyon szeretem szárított paradicsommal, feta sajttal, pirított tökmaggal, 

olíva bogyóval, római köménnyel, mentával vagy korianderlevelekkel. 

Cukkini lepényke: lereszelt cukkinit nagyon alaposan kinyomkodjuk. Persze előtte 

besózzuk. 1 tojással, feta sajttal és annyi liszttel keverjük el, amitől kellemes massza 

állaga lesz. Mehet bele újhagyma, oregánó. Ezt kel kevés olajban aranybarnára 

kisütni. Én lapos korongokat formázok, hogy rendesen átsüljön. Lehet mellé sűrű 

joghurtot, amit lehet mentával ízesíteni, vagy édeskésre csinálni. 

Uzsonna: 

joghurt zöldségekkel (uborka, karalábé, sárgarépa)  

Vacsora: 

Tojáskrém (főtt tojás, tejföl, újhagyma, só, bors, pici mustár) teljes kiőrlésű kenyérrel, 

paradicsommal uborkával, paprikával, frissen préselt narancslével leöblítve 

 

Alacsony energiaigényű 
 

Reggeli: 

ham&eggs teljes kiörlésű kenyérrel, paradicsommal, narancslé (saját kézzel facsart), 

kávé / kakaó 

Tízórai: 

mint a másik menüsorban 

Ebéd: 

Paradicsomleves, vagy gazpacho 

Török padlizsánsaláta (Padlizsánt kockákra vágjuk héjastól, oliva olajon megsütjük, 

sóval, római köménnyel fűszerezzük, joghurttal keverjük össze. Megy hozzá még 

szerintem a fokhagyma is. Ha a joghurt nem elég savanyú, lehet citromot is 

csepegtetni rá, izlés szerint.) 

Sóágyon sült egész grillcsirke. A tepsibe egy zacskó sót öntünk, erre fektetjük a 

hátára a csirkét. A pocakját is lehet belülről sózni, de mást nem kell csinálni vele. Be 

a sütőbe és kész egy óra múlva kb, mikor ropogós piros a bőre. 

Uzsonna: 

mint a másik menüsorban 

Vacsora: 

Sárvári tonhalsaláta (tonhalkonzerv, főtt tojás, paradicsom, mozarella sajt, 

bébispenót, citromlével meglocsolva, pici olíva olaj, só) teljes kiőrlésű kenyérrel 



 


