Az Élelmezés szaklap elôzô lapszámában már bemutattuk a zöldségek és gyümölcsök táplálkozásban betöltött szerepét,
számos elônyét, leírtuk, miért tartja nélkülözhetetlennek az Egészségügyi Világszervezet is rendszeres fogyasztásukat.
Akkor fôként az elméleti szempontokat vizsgáltuk, és csak pár recept bemutatására került sor. De mivel a téma fontos és
folyamatosan aktuális, néhány további ötlettel szeretnénk szolgálni, hogyan tervezzük ôket az étrendbe. Az egészen
egyszerûtôl az összetettebbekig, a nyersen felszolgálandóktól a sült-párolt változatokig gyûjtöttem néhány lehetôséget.

Ötletek, receptek
Zöldség-, gyümölcsfogyasztás 2. rész
Egy kis emlékeztetô: naponta
körülbelül 4—600 grammnyi mennyiségben javasolt valamilyen formában
zöldségeket, gyümölcsöket (nyers,
párolt, fôzött, sütött, csôben sült stb.)
fogyasztanunk, praktikusan egész
napos étkeztetéssel számolva, ez
minimum 4 alkalom. Változatosságra
kell törekedni, azaz minél többféle
színû zöldséget és gyümölcsöt szolgáljunk fel minden nap, és ugyanez a
törekvés a cél az elkészítési mód
tekintetében is.
A zöldség- és a gyümölcsfélék
fogyasztásánál is fontos szempont:
lehetôleg mindig az adott égövön, az
adott évszaknak megfelelô idényjellegû zöldséget és gyümölcsöt érdemes fogyasztani. A mirelit változatok
ugyanakkor megfelelô alternatívák
lehetnek.
Spanyol zöldségleves
(gazpacho)
(11 évesnél idôsebb gyermekek és felnôttek részére szóló kiszabat.)
Hozzávalók: paradicsom 60 g,
kígyóuborka (hámozott) 15 g, kaliforniai paprika 15 g, újhagyma (vagy
póré) 5 g, fokhagyma 2 g, citromlé 3
ml, olívaolaj 10 ml, (bor)ecet 3 ml, víz
50 ml, só, bors, bazsalikom: + kenyér
(szikkadt) 20 g.
Összesen 100 g zöldség alapanyag.

Elkészítése: a paradicsomot leforrázzuk, és a héját lehúzzuk (esetleg
készen kapható hámozott paradicsomot használunk), majd egy mixelésre
alkalmas tálba tesszük. Hozzáadjuk a
metéltre vágott zöldségeket is, valamint
az elôzôleg vízben áztatott, majd
kinyomkodott kenyeret. Olívaolajjal,
ecettel locsoljuk, majd szükség szerint
kevés sót, borsot is hozzáadva krémesre turmixoljuk. Citromlével ízesítjük, és
behûtött vízzel hígítjuk. Tálalható darabolt zöldségekkel, bazsalikommal szór-

va, vagy olajon pirított kenyérkockákkal,
esetleg kevés tejszínnel gazdagítva.
Tipp: legjobb, ha idôben elkészül,
és mint a saláták esetén, az ízek kicsit
összeérhetnek.
E.: 164,8 kcal; F.: 3 g; Zs.: 10,5 g;
CH.: 14,4 g
Tzaziki (görög uborkasaláta)
(11 évesnél idôsebb gyermekek és felnôttek részére szóló kiszabat.)
Folytatás a 40. oldalon
ÉLELMEZÉS 2016. május

39

Folytatás a 39. oldalról

Hozzávalók: uborka 100 g, tejföl,
12%-os 30 ml, natúr joghurt 30 ml, fél
gerezd fokhagyma, só, bors + díszítéshez petrezselyemlevél.
Összesen 100 g zöldség alapanyag.

Elkészítése: a meghámozott uborkát gyaluljuk le, a levét alaposan
nyomkodjuk ki. Egy tálban keverjük
össze a tejfölt, a joghurtot, a zúzott
fokhagymát. Forgassuk bele a gyalult
uborkát, enyhén sózzuk, borsozzuk.
Tálalás elôtt egy órára tegyük a
hûtôszekrénybe. Petrezselyemmel
szórva tálalhatjuk.
Tipp: natúr húsok, steakburgonya
és gabonaköretek mellé (például bulgur) is jól passzol.
E.: 82,4 kcal; F.: 3 g; Zs.: 6 g, CH.:
4,25 g

Cukkini lasagne
(11 évesnél idôsebb gyermekek és felnôttek részére szóló kiszabat.)
Hozzávalók: cukkini 200 g, darált
sertéscomb 70 g, sûrített paradicsom
30 g, paprika (legjobb a piros) 30 g,
paradicsom 30 g, vöröshagyma 3 g,
fokhagyma 2 g, oregánó, bazsalikom,
só, bors, étolaj 5 g + 5 g, vaj 5 g, liszt
5 g, tej (1,5%-os) 40 ml, ricotta (vagy
sovány túró) 20 g, trappista 20 g, tojás
¼ db, szerecsendió.
Összesen 260 g zöldség alapanyag.
Elkészítése: a felhevített olajon
fehéredésig sütjük a húst, hozzáadjuk
a kockára vágott hagymát és kissé
összepároljuk. A finomra vágott fokhagyma következik, ezután a kockára
vágott paprikát belerakva 8—10 percig
tovább pároljuk a ragut. Végül beleöntjük a kevés vízzel hígított sûrített paradicsomot és a kockára vágott nyers
paradicsomot. Sózzuk, borsozzuk, olaszos fûszerekkel gazdagítjuk, majd
puhára fôzzük.
Eközben elôkészítjük a „tésztát”: a
cukkinit megmossuk, a vizet leitatjuk
róla, és nagyon vékonyra szeleteljük
(3—4 mm). Ha zsenge, nem szükséges
hámozni. Ecsettel vékonyan olajozzuk
be a szeleteket. Hirtelen, pár perc alatt
grillezzük meg ôket. (Ez a lépés akár el
is hagyható, de így ízesebbek lesznek
a szeletek.)
Készítsünk besamel szószt, majd
ezt gazdagítsuk kevés ricottával, tojással, ha szükséges, kevés vízzel, fûszerezzük szerencsendióval.
Ezt követôen már csak rétegezni
kell (elsôként cukkini, majd darált hús
és „fehér” mártás, majd újra ebben a
sorrendben, végül a tejére a trappista
sajt). Forró sütôbe rakva addig sütjük,
amíg a sajt megpirul a tetején.

Tipp: az olaszos ételek napjainkban igen népszerûek, így ez a „reform”
változat is, megidézve a hagyományos ízvilágot, sokak kedvence lehet.
E.: 498,3 kcal, F.: 31,6 g, Zs.: 28,5 g,
CH.: 26,5 g
Sütôben sült lencsefôzelék
(11 évesnél idôsebb gyermekek és felnôttek részére szóló kiszabat.)
Hozzávalók: lencse 80 g, sárgarépa 25 g, zeller 25 g, vöröshagyma 10 g,
fokhagyma 2 g, bors, füstölt sonka 60 g.
Összesen 140 g zöldség alapanyag.
Elkészítése: a sütôt elômelegítjük
150 °C-ra. Az elôzô nap beáztatott lencsérôl leöntjük a vizet, majd hôálló tál-

ba téve annyi friss vízzel öntjük fel,
amennyi éppen ellepi. A lencséhez
adjuk a karikázott sárgarépát, a kockázott zellert, a fûszereket, és a sonkát is
a lencsére fektetjük. Körülbelül 60 perc
alatt párolódik készre, sûrítés nélkül
tálalhatjuk.
Tipp: extra sózást már nem igényel,
a felhasznált füstölt sonkának köszönhetôen.
E.: 539,8 kcal; F.: 50,4 g; Zs.: 12,5 g,
CH.: 53 g
Céklás burgonyafôzelék
(11 évesnél idôsebb gyermekek és felnôttek részére szóló kiszabat.)
Hozzávalók: alaplé 110 g, burgonya 110 g, cékla 110 g, tejföl (12%-os)
30 ml, étolaj 10 ml, babérlevél 1 db, citromlé 5 ml, konyhasó, ôrölt bors.
Összesen 110 g zöldség alapanyag.
Elkészítése: a céklát sütôben
elôsütjük: kevés sóval, olívaolajjal
meglocsoljuk, majd fóliába csomagolva 200 °C-os sütôben 1—1,5 óra alatt
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puhára sütjük. A hús- vagy zöldségleves-alaplében a felkockázott burgonyát
egy babérlevél társaságában feltesszük
fôzni. Amikor megpuhult, hozzáadjuk a
felkockázott, elôsütött céklát. Körülbelül
egyharmadát botmixerrel pépesítjük,
majd ehhez a kissé lehûlt mixelt részhez
adjuk a tejfölt, végül visszakeverjük a
fôzelékbe. Kevés citromlével, borssal
utóízesítve tálaljuk.
Tipp: hasonlóképpen, saját anyagukkal sûrítve gyümölcsös mártások
is készülhetnek (például pirított dara,
esetleg kuszkusz, fôtt hús mellé), ezek
sem igényelnek feltétlen többlet
sûrítést, különösen, ha egy kevés
banánt is használunk az ételhez. A
saját anyaggal sûrítés jól mûködhet
zöldséges spagetti szószok készítésénél is.
E.: 300 kcal; F.: 6 g; Zs.: 17 g; CH.:
30 g
Gyümölcsös gersli
(7 évesnél idôsebb gyerekek és felnôttek
számára javasolt kiszabat, kisétkezésre.)
Hozzávalók: gersli 40 g, alma 40 g,
sárgarépa 25 g, banán 15 g, mazsola
5 g, méz 5 g, fahéj (rúd és ôrölt), ôrölt
szegfûszeg, citromlé.
Összesen 80 g gyümölcs/zöldség
alapanyag.

Elkészítése: a gerslit bô, kétszeres mennyiségû vízzel felöntve, egy
rúd fahéjat mellé rakva, néha megkeverve körülbelül 30 perc alatt fedô
alatt puhára fôzzük. Amikor elkészült,
az elôzôleg megmosott mazsolát és a
mézet hozzákeverve, ha szükséges,
egy kevés vizet aláöntve pár percig
tovább fôzzük, majd a kockázott
banánt és a lereszelt alma felét is hozzákeverve újabb 2—3 percig pároljuk
(ha szükséges, a víz itt is pótolható).

A tûzrôl levéve a maradék reszelt
almát és a reszelt répát is hozzákeverjük, végül fûszerekkel és a citromlével
gazdagítjuk. Hidegen és frissen is
fogyasztható.
Tipp: köretként is megállja a helyét.
E.: 211,9 kcal; F.: 4,4 g; Zs.: 0,6 g;
CH.: 45,8 g
Schlaffer-Szilágyi Nóra
dietetikus,
népegészségügyi MSc.

„A jövõbe mutató megoldás.“

Étkezési rendeléseket
nyilvántartó-elszámoló,
számla és/vagy jegy
készítô program!
Több mint 500 felhasználó,
1990 óta üzemel, folyamatos fejlesztés,
ügyfélszolgálat, dokumentáció!
Kérje ajánlatunkat!
Comp-Sys Kft.
9028 Gyõr, Szent Imre út 113/b
Telefon: (20) 9723 694
web: etkezesiprogram.startuzlet.hu
e-mail: compsys@compsys.hu
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