Húsvétkor a keresztény világ Jézus feltámadását ünnepli, de ez az ünnepkör nagyjából
egybeesik a zsidó pészahhal, amikor az egyiptomi rabszolgaságból való megmenekülésükre emlékeznek. Körülbelül ebben az idôszakban tartották a régi pogány termékenységi ünnepeket is, amelyeket a tavaszi napéjegyenlôség idején ültek. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásaink nagy része szintén a megújuláshoz, az élet ünnepléséhez, a termékenységhez kapcsolódik, ennek szimbolikája megjelenik az ilyenkor asztalra kerülô hagyományos húsvéti ételekben is.

Húsvétkor is egészségesen
Húsvéti hagyományos ételeink
Tojás: szinte minden kultúrkörben a
termékenység, a teremtés, az élet
szimbóluma. Húsvétkor készíthetünk
belôle tojássalátát, töltött tojást, tojáslevest, de a Stefánia-vagdaltban is jól
mutat. A húsvéti kalácskoszorú tetejére gyakran helyeznek festett tojásokat
díszítôelemként.
A tojás teljes értékû fehérjeforrás,
valamint B2- (fehérjében), D-, A-, B1-, B2és E-vitamint (sárgájában) tartalmaz
nagyobb mennyiségben. Azonban a
koleszterintartalma jelentôs (csak a sárgájában), ezért lehetôleg most se
fogyasszunk belôle korlátlanul.
Bárány: Magyarországon már
nem nagyon fogyasztják a bárányhúst húsvétkor (sem), de bizonyos
országokban (pl. Olaszország, Görögország, Horvátország stb.) elképzelhetetlen az ünnep báránysült nélkül. A keresztényeknél a bárány Krisztust jelképezi („Isten Báránya”), a Biblia szerint a zsidók az egyiptomi 10
csapás idején bárány vérével jelölték
meg a házukat, így a halál angyala
nem bántotta ôket, csak az egyiptomiak elsôszülöttjeit vitte magával, ennek
is köszönhetô, hogy el tudtak menekülni Egyiptomból.
Sonka: hazánkban a bárány helyett
szinte mindenhol sonkát fogyasztanak,
a legtöbbször tormával, kaláccsal,
tojással, fôleg hidegtál részeként.
Régen a téli disznóvágások alkalmával a füstölôkbe tett sonkákból csak a
nagyböjt után, húsvétkor lehetett enni,
ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a
sonka a húsvéti menü alapétele lett.
Nyúl: német hatásra terjedt el,
bár napjainkban szintén nem gyakran kap szerepet az ünnepi ételsorban, pedig nagyon egészséges,
finom, zsírszegény húsfajta, amit
rengeteg módon fel lehet használni.
Rendkívüli szaporasága miatt szintén termékenységi szimbólumként
tekintettek rá.
Kalács: húsvétkor gyakran a kenyér helyett fogyasztják, de ezen felül
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akár süteményként is, túróval, dióval,
mákkal készítve szerepelhet az asztalon.
Pászka: kovásztalan kenyér, a pészah elmaradhatatlan étele. A hagyomány szerint a zsidóságnak olyan
gyorsan kellett menekülnie Egyiptomból, hogy nem volt idô kelesztett kenyeret készíteni.
Ünnepekkor (lásd karácsony, húsvét, születésnapok stb.) az emberek
jelentôs része hajlamos úgy tenni,
mintha addig egész évben éheztek
volna, és igyekeznek ezt pár nap alatt
bepótolni. (Azaz az ünnepek alatt szinte folyamatosan esznek, nem a „sokszor keveset”, hanem a „sokszor
sokat, amíg fér” elv szerint.)
Természetesen nem arról van szó,
hogy ne együnk sonkát, vagy hanyagoljuk a süteményeket, a kalácsot!
Azonban pár apróságra érdemes odafigyelni, és ezzel máris sokat tettünk
azért, hogy a 3 napos ünnepet ne 3
pluszkilóval zárjuk.
• Fogyasszunk sok zöldséget!
Akár minden fogáshoz, lehetôleg nyersen, salátának, vagy
köretként, párolva. Jól eltelít és a
többi ételbôl kevesebbet fogunk
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tudni enni, arról nem is beszélve,
hogy tél végén a szervezet ki
van éhezve a friss zöldségekre,
és még a szemünknek is jólesik
egy színpompás tavaszi saláta
látványa.
Majonézzel csak óvatosan, keveset használjunk, ha lehet, válasszunk light terméket, vagy
kicsit „csaljunk”, és hígítsuk a
majonézt light natúr joghurttal.
A sütemények esetében a vajkrémes változatok helyett inkább a túrós, gyümölcsös fajtákat részesítsük elônyben, kínáljuk kis szeletekre vágva,
hiszen úgyis többször veszünk
majd belôlük. Édesítôszerrel
(különösen, ha energiamentes)
készítve akár a cukorbetegek is
fogyaszthatják ezeket.
A süteményestál mellé készítsünk össze egy szép színes
gyümölcstálat is, egészséges
alternatívaként.
Ügyeljünk a megfelelô folyadékfogyasztásra. Mindig legyen víz
az asztalon. Alkoholt és ízesített,
cukrozott üdítôket, szörpöket
csak módjával fogyasszunk.

Bárányleves
Hozzávalók 10 adaghoz: sovány bárányhús 600 g, sárgarépa 300 g, tejföl, 12%-os 300 g, petrezselyemgyökér 250 g, vöröshagyma 150 g, csiperke 100 g, búzaliszt 80 g, paradicsompüré 50 g, napraforgóolaj 50 g,
citromlé 40 g, tárkony 3 g, fekete bors 2 g, jódozott só 2 g.
Elkészítése: a húst feltesszük fôni, ha felforrt, hozzáadjuk a feldarabolt
zöldségeket, a tárkonyt, sózzuk, borsozzuk. Ha félig megpuhultak a zöldségek, hozzáadjuk a burgonyát is és a citromlevet. Amikor készre puhultak a hozzávalók, a tejfölbôl és a lisztbôl habarást készítünk, besûrítjük a
levest, jól összeforraljuk.
E: 267,77 kcal; F: 15,43 g; Zs: 16,23 g; Sz: 14,42 g; S: 0,5 g.

Nyúlragu
Hozzávalók 10 adaghoz: házinyúlhús 800 g, tejföl, 12%os 300 g, sárgarépa 200 g, petrezselyemgyökér 150 g,
vöröshagyma 150 g, zeller 100 g, napraforgóolaj 80 g,
búzaliszt 50 g, citromlé 10 g, rozmaring 5 g, jódozott só 5 g,
fekete bors 2 g.
Elkészítése: az apró kockákra vágott vöröshagymát megpirítjuk, majd hozzáadjuk a nyúlhúst, megpároljuk, és vizet
öntünk alá. Ha félig megpuhult a hús, hozzáadjuk a felkockázott/szeletelt zöldségeket, valamint a fûszereket, végül,
amikor megpuhultak, tejföllel dúsítjuk, összeforraljuk.
E: 280,08 kcal; F: 19,04 g; Zs: 17,93 g; Sz: 10,15 g; S: 0,7g.

Túrós kalács dióval
Hozzávalók 10 adaghoz: búzaliszt
700 g, tej, 1,5%-os 400 g, tejföl, 12%os 300 g, sovány tehéntúró 300 g, dió
(darált) 300 g, cukor 200 g, tojás 90 g,
margarin, 60%-os 70 g, citrom 60 g,
élesztô 40 g, citromhéj 10 g, jódozott
só 4 g.
Elkészítése: az élesztôt a cukorral a
langyos tejben felfuttatjuk, majd a
hozzávalókat, a lisztet, a margarint, a
tojást, a sót és a diót összedolgozzuk. A töltelékhez a túrót, tejfölt, a
cukor egy részét, a citrom levét és
héját összekeverjük. A tésztát 3
adagra osztjuk, mindegyiket kinyújtjuk, a túrós tölteléket rátesszük (megkenjük vele vastagon), majd feltekerjük, a 3 rudat összefonjuk, és tojással megkenjük a tetejét. Sütôpapírral
bélelt tepsiben elômelegített sütôbe
tesszük, majd szép pirosra sütjük.
Húsvéti saláta
Hozzávalók 10 adaghoz: retek 400 g, jégsaláta 300 g, joghurt, 1,8%-os
250 g, zöldhagyma 200 g, sárgarépa 200 g, tojás 200 g, majonéz 50 g,
mustár 30 g, jódozott só 2 g, fekete bors 0,2 g.
Elkészítése: a megmosott zöldségeket felszeleteljük, a tojást keményre
fôzzük, majd szintén szeleteljük vagy kockázzuk ízlés szerint. A joghurtot
összekeverjük a majonézzel, mustárral és a fûszerekkel, és végül ebbe az
öntetbe forgatjuk a tojásos zöldségkeveréket.
E: 124,45 kcal; F: 5,844 g; Zs: 7,82 g; Sz: 6,15 g; H. c: 0 g; S: 0,5 g.

E: 668,16 kcal; F: 22,55g; Zs: 27,42 g;
Sz: 81,83 g; H. c: 19,98 g; S: 0,62 g.

Ezzel a néhány recepttel szeretném
a munkájukat segíteni, és kívánni
minden kedves olvasónak kellemes
húsvéti ünnepeket!
Moharos Melinda
dietetikus
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