Március beköszöntével a színek is visszaköltöznek a világba, a piacra, a kiskertekbe és a konyhákba. Aki most
kitekint az ablakon, azt láthatja, hogy bizony itt a tavasz, süt a nap. Friss tavaszi zöldségekkel érdemes feltölteni
a vitaminraktárakat. Mindig olyan zöldségeket és gyümölcsöket válasszunk, amelyeknek éppen szezonja van,
legyen az tavasz, nyár, ôsz vagy tél. Tavasszal a hangsúly a zsenge, leveles zöldségeken van, amelyek jellemzôen
ebben az évszakban teremnek.

Tavaszi ételek
a közétkeztetésben
A zöldellô tavaszt a ragyogó és üde
zöldségek képviselik, ilyen például a
spenót, a római és a fejes saláta, a
bazsalikom, a snidling, a zöldhagyma,
a friss petrezselyem.
A zöldségféléknek és a gyümölcsöknek hasonlóan nagy jelentôségük van a táplálkozásban. Hozzájárulnak a szervezet vitamin- és ásványianyag-ellátásához, kedvezôen
hatnak a szervezet sav-bázis egyensúlyának fenntartására. Élelmirosttartalmuk csökkenti az éhségérzetet,
elôsegíti a jó bélmûködést, befolyásolja a szénhidrát- és zsíranyagcserét, s a szervezet minden olyan
mûködését, amely a rosttartalommal
kapcsolatban áll.

szer-tartósításkor is jó szolgálatot tesznek. Elôször a fûszernövényeknél tapasztalták, hogy jelenlétükben az ételek kevésbé romlandóak, mert gátolják
a mikroorganizmusok szaporodását,
fejlôdését. Jelenlegi ismereteink szerint a fûszernövényeken kívül a petrezselyemgyökér és -levél, a kapor zöld
részei, a fokhagyma, a vöröshagyma
és a paprika is rendelkezik fitoncid
hatású anyagokkal.

Íz- és illatanyagaik serkentik az
emésztônedvek termelését, ezáltal az
emésztést is segítik. Fitoncid anyagaik
más élelmi anyagok romlását lassítják.
A fitoncid anyagok a magasabbrendû növények által termelt antimikrobás anyagok, melyek a növények biológiai védelmét szolgálják, de élelmi-

vitamin-tartalma majdnem kétszerese
a fejes káposztáénak, de B1-vitaminból, pantoténsavból és biotinból is többet tartalmaz. Készíthetünk belôle
finom levest, fôzeléket, köretet, rakott
vagy töltött karalábét.
A gyökérzöldségek közül ebben
az évszakban a sárgarépa, a petrezse-
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A káposztafélék csoportjából
tavasszal a friss karalábé elsônek jelenik meg a piacon, így korai C-vitaminforrás. A növény megvastagodott, föld
feletti szárát fogyasztjuk, de a levelek
is felhasználhatóak táplálkozásra. C-

lyem, a hónapos retek jelenik meg a
piacokon. Ezeknek a zöldségféléknek
a közös jellemzôje, hogy nagy szénhidrát-, vitamin- és ásványisó-tartalommal, valamint íz- és zamatanyagokkal
rendelkeznek.
A sárgarépa hosszú karógyökerének metszete három részre tagozódik.
Karotinban leggazdagabb a külsô
réteg, ezért a lehetô legvékonyabban
kell hámozni. Táplálkozástani értékét a
karotintartalmon kívül cukrok, illóolajok, kálium, magnézium biztosítja. Felhasználható nyersen salátának, párolva, fôzeléknek, levesnek.
A petrezselyem gyökere cukrokat
és illóolajokat tartalmaz. Levele karotinban és C-vitaminban gazdag. Gyökeréért és illatos leveléért termesztik.
Ételek ízesítésére és díszítésére használják, azonban, mint gyógynövény is
használatos.
A retek táplálkozástani értékét Cvitamin-tartalma adja. A hónapos retek
kora tavasszal friss C-vitamin-forrás.
Csípôs ízét allil-mustárolaj tartalmának
köszönheti. Alakjuk lehet gömbölyû
vagy hosszúkás, színük lehet piros,
fehér, okkersárga vagy fekete. Elsôsorban nyersen fogyasztjuk, salátának
vagy díszítésre.
A hagymafélék húsos, tartalék tápanyagot tartalmazó hagymalevelekkel
borított, módosult földbeli rövidhajtását fogyasztjuk. A metélôhagyma vagy
más néven snidling szálas, hengeres
leveleinek jelentôs C-vitamin-tartalma

van, emellett élvezeti értékét kedvezô
zamatanyagai adják. Többnyire csak
hajtatott leveleit fogyasztjuk, díszítésre,
ízesítésre használjuk.
Az újhagyma a legrégebben termesztett zöldségfélénk, fôként nyersen fogyasztjuk. Az elsô tavaszi vitaminforrások közé tartozik. Átlagosan
89% vizet, 8—9% szénhidrátot (túlnyomóan fruktózt és némi rostanyagot),
illóolajokat, szerves savakat tartalmaz.
Jellegzetes csípôs ízét a kéntartalmú
aminosavakból keletkezô származékok adják, amelyek közül az alliin a legfontosabb. Ez az eredetileg szagtalan
vegyület a hagyma szöveteinek roncsolásakor az alliináz enzimmel kerül
érintkezésbe és könnyeztetô hatású,
csípôs allicin keletkezik. Az allicin erôs
baktericid hatású fitoncid, még százezres hígításban is számos baktérium
szaporodását gátolja.
A levélzöldségek csoportjában tavasszal a fejes saláta, a spenót és a sóska
örvendeztet meg bennünket. A fejes saláta az egyik legkeresettebb zöldségféle,
magas C-, B2-vitamin-, valamint karotintartalma. Nyersen salátaként, de fôzeléknek is fogyasztjuk ôket.
A spenót B2-vitamin-, karotin-, biotin tartalma kiemelkedô. A második
legnagyobb vastartalmú zöldségféle,
de ez a vas — mint általában a növényi eredetû élelmiszerekbôl származó vas — csak részben hasznosul. A
spenótfogyasztás hátránya a relatíve
nagy oxálsav- és nitrit-tartalom. A nitrit mennyisége csökkenthetô gondos
termesztés- és megfelelô feldolgozás- technológiával. Leggyakrabban
fôzelékként fogyasztják, de levesek,
omlettek, pudingok, saláták készítésére is alkalmas.
A sóskafajok táplálkozástani értékét a nagy karotin-, C-vitamin-, B2-vitamin-tartalom adja. A nagy mennyiségû
kalcium a jelentôs oxálsavval oldhatatlan komplexet képez, ami csökkenti a
kalcium felszívódását. Ugyanez az oka
a vas felszívódási hatékonyság csökkenésének is.
A hüvelyesek csoportjából a zöldborsó foglal el fontos helyet a táplálkozásunkban tavasszal. Jelentôs fehérje-,
szénhidrátforrás, ezen belül számottevô a cukortartalma. E-, B1-, B2-vitamint,
magnéziumot, vasat, foszfort, cinket
tartalmaz jelentôs mennyiségben. A
borsót felhasználjuk levesek, fôzelékek, köretek, saláták készítésére.
Receptek
Zöldborsópüré (köret)
Hozzávalók: 1 kg zöldborsó (héjával mérve), egy nagyobb darab krumpli, kakukkfû, só, egy csipet cukor, 2—3
dkg vaj, 5 dkg reszelt parmezán.

Elkészítése: a borsót és a krumplit meg kell tisztítani, ez utóbbit vágjuk kockákra. A zöldségeket tegyük
lábosba, öntsünk rá annyi vizet,
amennyi ellepi, és sóval, cukorral,
kakukkfûvel ízesítve fôzzük teljesen
puhára. Ekkor öntsük le a fôzôvíz
nagy részét, de 1,5—2 decit hagyjunk
rajta. A levével együtt botmixerrel/
turmixban pépesítsük. A borsópürét
tegyük vissza a tûzre, a legkisebb
lángra, reszeljük bele a sajtot, adjuk
hozzá a vajat, és egy-két percig
hagyjuk még fôni. Akár szárazabb,
akár szaftos húsok mellé megállja a
helyét, bár önmagában is finom.

Medvehagymás körözött
(hidegétkezésre)
Hozzávalók: 1 csokor medvehagyma (lehet több és kevesebb is), 0,5 kg
tehéntúró (félzsíros), 175 g tejföl, 4
szál kapor (friss), ízlés szerint: só, bors
(fekete és színes is), koriander (egész),
római kömény, mustármag.
Elkészítése: a túrót keverôtálban
villával összetördeljük. ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk (ôrölt fekete és durvára ôrölt színes borssal).
Fûszermozsárban 3—4 csipet római
köményt, 1 csipet koriandert és 1 csipet
mustármagot alaposan porrá zúzunk,
ebbôl megint csak ízlés szerint — mert

Csirkeragu
tavaszi zöldségekkel
Hozzávalók: 1 db nagyobb csirkemell, 200 g sárgarépa, 200 g zöldborsó, egy fej zsenge karalábé, egy evôkanál liszt, 200 ml tejszín, pár csepp
citromlé, 5 dkg vaj, só.
Elkészítése: a zöldségeket meg
kell tisztítani, majd feldarabolni. Egy
mélyebb serpenyôben olvasszuk fel a
vajat. Közben a csirkét vágjuk csíkokra, hintsük meg a liszttel és forgassuk
össze. A csirkecsíkokat süssük a
vajon aranybarnára, sózzuk, majd
dobjuk mellé a feldarabolt, megtisztított zöldségeket. Ezután öntsük fel a
tejszínnel, és addig fôzzük, amíg megpuhul. Pár csepp citromlével lehet
pikánsabbá tenni az ételt. Köretként
párolt rizs adható hozzá.

általában nem kell bele az egész mennyiség — rakunk a túróba, a lényeg, hogy ne
vegye el a medvehagyma ízét, hanem
kiemelje azt.
A medvehagymát felaprítjuk, a leveleket egybefogva, meghajtogatva, elôbb
vékony csíkokra vágjuk, majd néhány
mozdulattal keresztirányban is átdolgozzuk, és mehet a tálkába. A kaprot hasonlóan elnagyoltan felvágjuk, beleszórjuk,
és alaposan összekeverjük.
Ezután jöhet a tejföl, a kívánt krémességhez szükséges mennyiségben. Azonnal fogyasztható, persze pár
óra hûtés után még finomabb!
Hartmann Gabriella
dietetikus,
okl. táplálkozástudományi
szakember
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