
#OIKOSZRECEPTEK: 

Az alábbi receptek érkeztek felhívásunkra, hogy várjuk a helyi 

alapanyagokból, egyszerűen elkészíthető ételek receptjeit. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szabó-Zsombók Magdi: Tejfölös babsaláta mindenféle kerti jóból 

 

Hozzávalók: 

250 g zöldbab 

1 fej hagyma 

Friss bazsalikom 

Petrezselyem 

Só (ízlés szerint) 

Sós vízben megpároltuk a babot, leszűrtük. Ezután 

a friss fűszernövényeket apróra tépkedve 

rászórtuk. Tetejére tejfölt kanalaztunk. Nyári 

melegben ideális: gyorsan elkészíthető és frissítő. 

(A recept kitalálói és kivitelezői: nagymama és két unokája, Sebi és Fülöp) 

 

Molnár Lilla: Továbbgondolt túrós tészta 

 

Szénhidrát szempontjából, durum 

tésztàból szárazon 56g-ot mértem ki 

(ez 40g CH), még forrón kevés aszalt 

paradicsomot szórtam rà. Miután 

kihűlt, túrót és sót tettem rá, ízlés 

szerint, és madársalátàt szórtam a 

tetejére. Az elfogyasztáskor pár 

kanàl tejfölt is kapott a kompozíció. 

Maga az elfogyasztás friss uborkàval 

törtènt.  

 

Mobilebédnek ideális, az elkészítèsi ideje pedig minimàlis. Némi tökmaggal vagy dióval 

tovàbb gazdagítható!  



Koltai Zsuzsi: Cukkinis palacsinta receptje: 

 

Régi kedvencem a cukkinis palacsinta, még 

tizenévesen néztem ki az Anyukám által 

gyakran megvásárolt Magyar Konyha egyik 

számából. Azóta is minden évben, cukkini 

szezonban elkészítem. A recept az évek 

alatt hol így, hogy úgy, változott. 

Hozzávalók (4 főre): kb. 60 dkg cukkini, 30 

dkg liszt (lehet vegyesen finomított és 

teljes kiőrlésű, nálam tönköly lisztből 

készül), 3 tojás, 3 dl víz, csipet só, olaj a 

sütéshez. 

A cukkinit (ha nagy és már nem zsenge, 

akkor magját kivéve és megpucolva, ha zsenge, akkor teljesen) lereszeljük, hozzáadva a 

lisztet, tojást, vizet, sót palacsinta-tésztát keverünk. Alacsony fokozaton vagy lángon, 

kicsit lassabban sül, mint a sima palacsinta. 

Változatok: sajttal megszórva vagy tejföllel és sajtosan-tejfölösen is finom. Füstöltsajt, 

tejföl és friss majoránna összekeverésével keverhetünk szószt, és sütés közben rakott 

palacsintát is készíthetünk belőle. (Ennek kipróbálását nagyon ajánlom!) 

Vegán étrendet követők a tojás elhagyásával is süthetik, friss paradicsommal vagy 

paradicsom szósszal és bazsalikommal szórva is finom.  

Joyce Brs: Helyi zöldségekből indiaias és könnyű vega ebéd 

 

Iszonyat fűszeres spenót, kukoricadarával 

sürített, friss petrezselymes-korianderes 

borsófőzelék, diós köles. A spenót eleve 

enyhén fűszerezett, tejszínnel kevert 

mirelit volt, csak feleresztettem-

főzögettem, tettem még hozzá 

szerecsendiót, egy csipet őrölt 

szegfűszeget, sok fokhagymát és 

gyömbért, és a jó emésztés mián egy kis szezám- és lenmagot. A borsót természetesen 

tejföllel+kis liszttel habartam, aztán jött egy kis extra dara. Váratlanul finom lett együtt! És 

mivel köles volt hozzá, nagyon könnyű. Jó szívvel ajánlom akár vacsorára is.  

 



Farkas István: Kovászosuborka-leves 

Az év egyik legszebb hónapjában vagyunk, ömlik a piacról vagy a kertből a kovászolni 

való uborka. Kiscsaládunk is nagyon szereti. Minden héten teletöltjük a kétliteres 

üvegünket uborkával, sós vízzel, kaporral és jó sok fokhagymával (az íze miatt egy 

kenyércsücsök is belekerül), s három nap alatt készen is lesz a kovászos ubi. Néha 

megpuhul, amit nem jó rágcsálni. Nem is esszük meg, hanem kovászosuborka-levest 

csinálunk belőle: 

Öt darab közepes méretű kovászos uborkát és két gerezd kovászolt fokhagymát egy 

bögre uborkalével és bögrényi natúr joghurttal botmixerrel összepürésítünk. Fűszerezzük 

őrölt borssal, bazsalikommal, - ha kell, sóval -, majd a hideg levest tálaláskor kaporral 

megszórjuk. Ugye milyen egyszerű? És nagyon finom!  

 

 

Molnár Lilla: Sült cékla zöldségekkel, tojásos rizstésztával 

 

A dolog igazi lényege a cékla. Általában sütőben 

sütöm, beirdalva, időnként hagymakarikákkal 

tűzdelve. Fűszerezni csak sóval, borssal, oregánóval 

szoktam, de igazából bármilyen friss fűszercsokrot 

elbír. Olivaolajjal, balzsamecettel locsolom, és vízzel 

alatta, lefedve 1,5 órát sütöm, utána takarás nélkül 

mèg egy bő órát, hogy megpiruljon. Közben bármit 

lehet mellé dobni, krumplit, hagymát, egyèb 

zöldségeket... 

A rizstésztát csak áztatni kell (amennyire én tudom) 

forró vízben, utána pedig beleforgatni 



KlímavédDVelem: Rizses, zöldfűszeres zöldségek  

Szóval ez egy könnyű nyári étel abból, amit 

éppen a kertben vagy otthon találsz. Ma 

ezekből készült: 

- Zöldségek - Egy fej gyöngyhagyma, két 

paradicsom, két lepottyant zöldalma (!), egy 

csillagtök (patiszon) - a kertből, három 

fonnyadozó paprika és két nagy fej gomba - a 

kamrából. Persze mehetne bele akár még 

cukkini, padlizsán, több paprika és paradicsom 

- de most ennyi volt. 

- Zöldfűszerek - én megszállottan mindenbe 

szinte mindent teszek... Most ezek kerületek 

bele - három levélke lestyán (ezzel vigyázok, mert ha sok kerül az ételbe eluralja az ízeit), 

négy nagy szár zeller (ebből idén rengeteg van és szinte soha sem elég belőle az ételbe), 

egy nagy szál bazsalikom, kakukkfű, egy kis szál menta, egy kis zsálya, rozmaring, 

majoranna és egy kis tárkony. 

- Egy pohárnyi rizs - Ez most valamilyen hosszúszemű maradék volt, a legjobban a 

basmatit szeretem, mert az gyorsan megfő. 

- Só, bors, csapvíz, 2-3 evőkanál olaj. 

Elkészítés: 

1. Az első lépés a zöldségek pucolása, aprítása. Én rusztikus darabkákra vágom. Az összes 

zöldség egybe megy bele a felforrósított olajba ahol pár percig pirítom, párolom, míg kis 

levet nem enged. Nem engedem szétfőni úgy a jó, ha még van egy kis tartásuk, 

roppanósságuk a darabkáknak. 

2. A zöldfűszereket jó apróra összevágom és a rotyogó zöldségekhez adom, sózom - kb. 

két kávéskanál - és borsozom - tetszés szerint - az ételt. 

3. Hozzáadom a többször jól átmosott rizst felöntöm egy pohár vízzel és fedő alatt 

elkészítem az ételt. A rizs keménységét közben kostólgatom, és ha még nem kész, de a 

vizet már elfőtte, akkor félpoharanként pótolom. 

Összetételében az étel közel van a lecsóhoz vagy a rizottóhoz, de nem merem így hívni, 

mart ezen ételek hívői megköveznének a hiányzó alapanyagok és az elkészítési mód 

miatt. Néha teszek bele vajat és reszelt sajtot is - ma a környezettudatosság jegyében 

ezek kimaradtak. 

A távolról érkezett rizst leszámítva nagyon környezettudatos étel, hiszen helyi és növényi 

alapanyagokból készült. A rizst is lehetne más hazai gabonafélével - pl. kölessel vagy 

bulgurral - helyettesíteni, de én leginkább rizzsel szeretem, és semmi sem lehet tökéletes 

így ez az étel sem.A mai ebéd kb. 50 perc alatt készült el és 3-4 adagnyi lett. Ha kedvet 

kaptatok próbáljátok ki!  



Molnár Lilla: Rántott karalábé 

 

Kissé sós vízben puhàra főzöm a 

karalàbészeleteket, majd kirántom (ilyen-olyan, 

diétakompatibilis lisztekkel, panírral), a 

megmaradt tojást is rá szoktam dobni egy pici 

olajra, friss, tökmagolajos salàtával ajánlom, 

vagy majonézes kukoricával csalósabb napokon. 

 

 

 

Kolonics Patrícia: Körtés kókuszgolyó 

Az eredeti recept almát használ, viszont a 

nagymamám kertjében éppen a körte érik, ezért arra 

módosítottam. A körtét szerettem volna felhasználni 

valamilyen süteményben, nagyon megörültem 

ennek a receptnek (ami még egy dietetikustól 

származik), hiszen a nagy melegben nem kell hozzá 

begyújtani a sütőt. 

A kiindulási recept szerinti hozzávalók: 

100 g kókuszreszelék 

2 db nagyobb alma 

100 g aprószemű zabpehely 

fahéj - ízlés szerint 

édesítőszer 

2 tk kakaópor 

A körtét meghámoztam és nagy lyukú reszelőn reszeltem le. Mivel nálam a felhasználásra 

váró körte több volt, mint a javasolt két alma mennyisége (kb. 3-4 maréknyi, 

meghámozva), ezért az itthon lévő nagyszemű zabpehelyből dupla mennyiséget tettem 

bele, hogy felszívja a már kinyomkodott körte nedvességét. Egy nagy tálban 

összegyúrtam a hozzávalókat (a kókuszreszeléknek csak 2/3-ad részét), majd néhány 

órára a hűtőbe tettem (az eredeti recept szerint egy éjszakát kell állni hagyni, én reggel 

összeállítottam és este vettem elő). 

Dió nagyságú golyókat formáztam, amit a kókuszreszelék maradék 1/3-ában, illetve 

alternatívaként eritrittel kevert mákban forgattam meg.  



Horváth Kinga: Nyári bulgursaláta 

Köretnek, könnyű vacsorának vagy grillezéshez salátának ajánlom ezt az egyszerűen 

elkészíthető, ízletes salátát. 

1 bögre bulgurt kevés olajon megpirítunk. 2 bögre vízzel vagy alaplével puhára főzzük. 

Sóval, borssal ízesítjük. Ha megfőtt, 4-5 szál, vékony csíkokra vágott szárzellerrel 

összekeverjük. Jó étvágyat!  

 

 

Pete Andrásné és Pete Dóra: Édesanyám csalamádéja (nagy adag, kb. 20 üveg 

savanyúság elkészítéséhez)  

Hozzávalók: 3 kg paprika, 3 kg káposzta, 3 kg uborka, 2 kg hagyma, 1 kg sárgarépa, 3 dl 

10%-os ecet, 15 dkg cukor, 2 csapott evőkanál Na-benzoát, 2 mokkáskanál borkén, 15 

dkg só, 3-4 liter víz. 

A káposztát legyalulom, a paprikát 

felszeletelem, a kovászolni való méretű 

uborkákat hámozatlanul felkarikázom, a 

sárgarépát meghámozom és almareszelőn vagy 

tökreszelőn lereszelem, a hagymát karikára 

felvágom. A zöldségeket egy nagy tálban a 

sóval, a borkénnel és a tartósítóval 

összekeverem és 3-6 órát állni hagyom. Közben 

kézzel többször jól átforgatom. 

Az ecetet és a cukrot feloldom a vízben, és ezzel leöntöm a zöldségeket, majd jól 

összekeverem, és üvegekbe töltöm. A zöldségek alól annyi levet teszek az üvegekbe, 

amennyi a zöldségeket elfedi. A levegőbuborékokat kikergetem az üvegekből, és azokat 

jól záródó fedéllel lezárom, majd hűvös helyre teszem. Készen is vagyok.  



Visnyovszky Ágota Friderika: Ahány ház annyi lecsó  

 

Nincs nyár lecsó nélkül.  Mi 

vegyesen használtunk kápia, tv és erős 

paprikát, amit édes 

paprikamagolajban sütöttünk meg, 

majd hozzáadtuk a lédús 

paradicsomot, éppen annyit mint 

paprikát. Mellé olajon megpirított, 

kétszeres vízben főtt bulgurt, grillezett 

cukkinit, friss gomolyát és durvára vágott petrezselymet tettünk 

 

Szalay Tímea : Vödrös savanyúság – tartósítószer nélkül 

 

Tavaly tettem el először 

vödrös savanyúságot, 

mégpedig tartósítószer nélkül. 

Nagyon finom lett és ráadásul 

roppanósak maradtak az 

uborkák is. 

 

A kezdeti sikereken 

felbuzdulva idén is jött a 

gondolat, hogy tegyek el vödrös savanyúságot. A recept forrására nem emlékeztem, így a 

neten kerestem nagy buzgón, ahol sorra a tartósítószert tartalmazó receptek jöttek. 

Legnagyobb meglepetésemre a kereső bedobta a www.csalan.hu oldalt, amely csak 

tartósítószer mentes befőzési recepteket tartalmaz, és ahova én magam töltöttem fel a 

receptet 7 évvel ezelőtt:) 

 

A tartósítószer nélküli vödrös savanyúság receptje valahogy így néz ki: 

Hozzávalók: 

4 l víz 

1,2 l ecet 10 % 

60 dkg cukor 

12 dkg só 

3 dkg mustármag 

1/2 csomag babérlevél 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.csalan.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3AyTxonoXFiVaZ9G9jQN32kgUFp-emBS3ak-1YK7CxPPZeddMQ6ZcJupc&h=AT0qU_pIg_y0yOhcAytd1zIPP2f7d8XMNbf3aR0ffy15R54m3J-H2cdMwlKRFwCKHdoJaAMHfVeaNuSXWdk3L0fLnt7h7L6fvZdy6VFVo2S_mWZUuU7_9AmN9eLXBq8rCX-n&__tn__=-UK*F


2 kiskanál egész bors 

1/2 csg koriandermag 

1/2 csg köménymag 

2 dkg borkén 

2 szál torma 

Elkészítés: 

A cukrot, sót, fűszereket és borként egy tálba kimérjük. 

A savanyító vödörbe beleöntjük a vizet és ecetet, majd hozzáadjuk az fűszereket és tiszta 

fakanállal addig keverjük, amíg teljesen fel nem oldódik. Ezzel elkészült az alaplé. 

Ezt követően bármilyen savanyítandó zöldség ( pl: karfiol, uborka, almapaprika, apró 

dinnye, zöld paradicsom, gyöngyhagyma..) kerülhet bele folyamatosan, ahogy érik a 

kertben. 

Kb. 3 hét alatt érik meg a vödörben a savanyúság. 

Fontos, hogy a vödörből csak fa csipesszel vegyünk ki savanyút, és a tetejét gondosan 

zárjuk vissza, mert megromlik. Télen igazi vitaminforrás.  

 

 

Farkas Dorka: Käsknöpfle 

 

 

 

Ma Liechtenstein nemzeti eledelét főztük vacsorára. 

Ami egy sajtos nokedli a tetején pár extra dologgal.  

Almaszósz: 4 almát megpucolunk, kivágjuk a 

magházát, felkockázzuk, a héját lereszeljük. Felrakjuk 

főni 3dl vízzel, 1 tk fahéjjal, 3db szegfűszeggel, 1 db 

citrom levével, 1 evőkanál cukorral és egy kis sóval. 15 

perc múlva botmixerrel leturmixoljuk.  

Karamellizált hagyma: 1 nagy hagymát olajon 

megdinsztelünk, megsózzuk és 2 evőkanál cukrot 

adunk hozzá. Alacsony lángon addig főzzük, míg 

barna ropogós nem lesz. A nokedlit szokásos módon 

elkészítjük, majd 10dkg lereszelt sajttal összekeverjük. 

 

 

 

 



Bartal Anna Mária: Andalúz (sevillai) gazpacho 

 

Nagy izgalom volt ez számomra is, először hazai 

alapanyagokból elkészíteni (a színtelen spanyol 

paradicsomok után a jó ízű, piros, magyar 

paradicsomból). 

Az andalúz gazpacho ahány ház és város annyi 

fajta - picit eltérő - recept. 

 

2 főre adom meg a hozzávalókat és azt könnyen 

lehet beszorozva növelni: 

 

4 nagyobb paradicsom, 

fél vöröshagyma, 

1 gerezd fokhagyma (aki szeret, akkor lehet 2 is), 

1 fürtös uborka (vékony zöldcsikot a pucolásnál rajta lehet hagyni, 

1 kaliforniai vagy 2 pritamin paprika, 

1/2 kápia -alternatívan, ha fokozni akarjuk az ízeket, 

1 szál a szálas zellerből, ha nincs, akkor a gumós zeller 2 szála levéllel együtt mehet, 

só ízlés szerint, 

1 dl oliva olaj, 

és a fő titok - szerintem ettől lesz igazán pikáns egy gazpacho -a Jerez-i sherry ecet amit 

itthon vagy balzsamecettel (ízlés szerint),illetve pontosabban 1 kanál balzsam+borecet 

keverékével (így kicsit közelít a sherry-hez) lehet ízesíteni. 

 

A felsorolt alapanyagokat apróravágva a sóval és az 1 dl olajjal turmixoljuk vagy 

botmixerrel pépesre keverjük. Ezt a leves "pépet" leszürjük, átpasszírozzuk szitán. Majd 

mehet bele az ízlés szerinti ecet. Legalább egy órát hűteni kell, de ha nagyon gyorsan 

akarjuk tálalni, akkor jégkockákat tehetünk bele (a kiolvadt víz nem árt, kifejezetten van 

olyan recept, ahol hígítják. 

 

Andalúziában egy apróravágott keménytojással és kisütött bacon szalonna darabokkal 

tálálják. 

Még egy megjegyzés: ha ebbe a gazpacho alapba 2-3 fehér szedvicskenyér szeletet 

teszünk akkor az úgynevezett salmorejo-t kapjuk. Ez már kicsit testesebb leves, hiszen ezt 

vitték magukkal a földekre is. (Tehát a gazpacho és a salmorejo - a kenyres gazpacho - 

két különböző leves!) 

Jó étvágyat!  



Kemenczei Gyöngyi: Nyári őszi leves 

 

 

 

Rengeteg őszibarack termett a nagyszülők 

kertjében. Frissítő nyári őszi levest készített Regő 

belőle. Egy- egy doboz tejszín és joghurt, 3-4 

őszibarack, 2 kanál méz, menta és citromfű. 

Finom lett   

 

 

 

Lajtmann Csaba: A nyár íze télire 

 

Potyog a körte meg az alma, kicsit még 

éretlen, meg benne van a kukac is többen, de 

már ízletesek. A fekete szeder idén (is) 

rengeteg, szilvából is akad, a fekete bodza 

bogyója pedig leginkább a madarak begyébe 

kerül. Szóval minden adott egy jó kis vegyes 

lekvárhoz, ízhez! A romlott férges részek el, a 

többi aprítás után a fazékba. A körtén és 

almán marad az egészséges héj, mert az segít 

természetesen sűríteni. Lassú tűzön jól 

szétfőzni, a szeder gyorsan levet enged, víz 

sem igen kell alá. Az alma nehezen adja meg 

magát, de végül a krumplinyomóval homogén 

pürévé lesz az egész. Paszírozó szitán egy kis (jó sok) tekerés után a maradék - mag és a 

héj egy része - a komposztba, a többi a lekvárba.  

Kilónként 20 dkg cukor és egy kicsi citromsav. Felfőzés után mehet is az anyag a sütőben 

100 fokon sterilizált üvegekbe, majd pedig a száraz dunsztba. Télen pedig - ha 

megmarad addig - ott lesz a késő nyári napsugár íze a szánkban!  

 



Visnyovszky Ágota Friderika: „töKKömény és fűszeres miaretek” 

Az egész római köményes olajban 

megforgatom a kockára vágott tököt -szegény 

alig volt nagyobb mint egy uborka, 

zsengesége lett a veszte. ! Kislángon fedő 

alatt szétplöttyedt és a végén elkevertem egy 

pár kanál tejföllel.  

Apró kockára vágott kápia paprikát és répát 

pirítottam (hagymaalap helyett ez szokott 

lenni, mivel Marci nem rajong a hagymáért – 

igen, ilyen is létezik). A kockára vágott retek a következő őrölt fűszerek társaságában 

csatlakozott a bulihoz: só, tarkabors, gyömbér, kömény, szerecsendió, szegfűszeg, fahéj, 

kardamom, koriander talán más nem akadt a kezembe...  Amikor puha lett kész lett. 

 

Ez lesz a vége annak az attitűdnek, hogy koncepció nélkül vásárolgatunk a piacon 

cuccokat és pl nincs itthon semmi amivel tököt lehetne gyalulni... se kapor stb. 

 

Jerabek-Cserepes Csilla: Homokozó - újragondolva 

Friss kerti zöldségek a magaságyásból 

Egy jó ideje már kihasználatlanul állt a 

homokozó a diófa árnyékában, így egy júniusi 

napon új funkciót kapott: magaságyás lett 

belőle (ha nem is túl magas). A keret 

áthelyezése, feltöltése, a palánták beszerzése és 

elültetése egy kisebb közösségi összefogás 

példájának is tekinthető. Idén nyáron égi 

áldásban sem volt hiány, a növekedés pedig 

maga a csoda. (Hogy végül nem mindig kel ki, 

amit ültetünk, illetve meglepetésként kikel 

valami az alsó komposztrétegből, amire nem is 

számítottunk, és hogy egyéb apró élőlények is 

szemet vetnek a növekvő palántákra, az egy 

külön történet.) Végül azonban nem marad más hátra, mint egy kellemes augusztusi 

estén vagy egy harmatos reggelen elsétálni a magaságyáshoz, és betakarítani a termést... 

A maroknyi, friss zöldséget legjobb azonnal, nyersen elfogyasztani, például egy gyors 

ebédként, vagy kiadós vacsoraként összeállított házi hamburgerben. 



A (bolti) húspogácsákat olaj nélkül sütőben alaposan átsütjük, a bucikat szintén a sütőben 

enyhén megpirítjuk, majd ízlés szerint rétegeljük a hozzávalókat: paprikát (akár erőset is), 

paradicsomot, tépősalátát, sajtot, húst, szószokat. 

 

Éger Ákos: Koránkelő grillszendvics 

1. korán felkelsz  

2. kertben leszeded a friss zöldségeket és 

tojást ki a tyúk alól  

3. zöldségeket leaprítod, gyorsan forró 

serpenyőben grillezed kis sajttal és ízlés 

szerint fűszerrel, a felvert tojást egyesével 

laposra sütöd  

4.meghinted friss petrezselyemmel, rukkolával 

és kész is a grillzöldség tojáspalacsintával 5. 

délután jöhet a friss házi Új kenyér  

 

Kemencei Ilona: Tócsni 

 

"A tócsni reszelt nyers krumplival és 

liszttel készült, zsírban, vagy olajban sült 

nemzetközi népi étel. Magyarországon a 

lapcsánka név után a legelterjedtebb." 

 

Most viszont a cukkinis tócsnit mutatom 

be, mert jó termés volt az idén. Készítsétek 

el bátran! A lereszelt sokféle (sárga, zöld, 

kerek, csíkos) cukkinit bármivel, legyen az 

túró, maradék, apróra vagdalt, hagymával 

lesütött felvágott, kolbász, zöldségfélék, 

zöld fűszerrel ízesítve, 1-2 tojást felverve, 

belekeverve. Fantázia kérdése. Liszt 

mennyisége mindig az egyebektől függ. Sűrű, de még "folyékony" állagú legyen. Forró 

olajban, zsírban, tejföllel, vagy sajttal ízesítve nagyon sokat kell kisütni, hogy a család 

abbahagyja az evést.  



Visnyovszky Ágota Friderika: Pazarlásmentes grillezés 

 

Utolsó #oikoszrecept, ami nem is igazán recept, de 

az üzenet megvan: 

Hajrá idényzöldségek! 

Minden a piacról, termelőktől 

Nincs pazarlás; a hétvégi grillezésből kimaradt 

zöldségeket dolgoztuk ma fel 

A bazsalikom az ablakunkban termett 

 

A recept már túl egyszerű: 

kevés olaj, szójaszósz, balzsamecet, fűszersó, bors 

rusztikusra vágott zöldségek, bátor sütés, semmi 

vacakolás a végén bazsalikom és még egy kis 

bazsalikom 

Egyetek ti is zöldeket és a héten még osszátok meg az Ararát kampányában!  

Koltai Zsuzsi: Húsmentes tészta szósz 

 

Mindannyiunkkal előfordul néha, hogy 

sietünk, én ilyenkor főzök általában egy 

gyorsan, könnyen elkészíthető tészta 

szószt. 

1. olajon picit megpirított hagymára idény 

és ízlés szerint zöldségeket dobálok (ha 

kell megpucolva, felaprítva), 

2. pici sóval, pici vízzel fedő alatt puhára 

párolom, 

3. zöldfűszerekkel szórom 

4. és valami öntetttel (paradicsomlé/sűrített paradicsom vagy rizstejszín/rizstej sűrűbb 

verziója) felöntöm. 

Picit összefőzöm még és készen van. 

A rengeteg különböző zöldség- zöldfűszer- és öntet-variáció miatt lehetetlen megunni. 

Tipp: vegánoknak érdemes figyelni, hogy a zöldségek között legyen fehérjét tartalmazó 

zöldség (csicseri borsó, szójabab, gomba stb.), 

többiek: sajttal megszórható a teteje. 

(A képen látható étel: vöröslencse tészta alapon brokkoli, karfiol, répa, csicseriborsó 

rizstejszín szószban petrezselyemmel, majorannával és borsikafűvel.) 

Jó étvágyat!  

https://www.facebook.com/hashtag/oikoszrecept?__eep__=6&__tn__=*NK*F


 

Farkas Marcell: Sokfűszeres pörkölt 

 

A sokfűszeres pörkölt olyan étel, amely 

alapvetően egy pörkölt, de többféle fűszer van 

benne. Többször készítettem már el. 

Különlegessége, hogy a többféle fűszernek 

sajátos előnyei vannak, mert a fűszerek nem csak 

ízt adnak, hanem például étvágyjavító, vírusölő, 

baktériumölő és sok-sok más jó hatásaik vannak. 

 

Hozzávalók: 

1. vöröshagyma, 2. hús, 3. étolaj, 4. só, 5. legalább három féle fűszer, amelyből az egyik 

fűszerpaprika, többi akármi lehet, 6. víz 

Az elkészítés lépései: 

1. Fel kell vágni a húst és a hagymát. 

2. Az olajat fel kell tenni a tűzhelyre. 

3. Ha elég forró az olaj, bele kell tenni a hagymát. 

4. Ha a hagyma üvegesre sült, bele kell tenni a húst. 

5. A hús sütése közben kell megsózni az ételt. 

6. Ha megsült a hús hozzá kell adni a fűszereket. 

7. El kell keverni, majd fel kell önteni vízzel. 

8. Így kell főzni. Közben ízlés szerint lehet sózni vagy vízzel hígítani. 

9. Addig kell főzni, amíg besűrűsödik, aztán levenni. 

A következő fűszereket használtam fel hozzá: 1. fűszerpaprika, 2. szegfűszeg, 3. 

bazsalikom, 4. fehérbors, 5. oregánó, 6. kakukkfű, 7. lestyán, 8. gyömbér, 9. fahéj, 10. 

kömény, 11. kurkuma, 12. tárkony 

 

 



Jerabek-Cserepes Csilla: Cobbler (kobler) - egy nemzetközi étel, ami jól illeszthető a 

magyar konyhába is. 

Ahogy az egy munkahelyen lenni 

szokott, jönnek-mennek a receptek, 

így jutott el hozzám ez az egyszerű, 

de nagyszerű desszertötlet évekkel 

ezelőtt, ami minden alkalommal 

sikert arat, amikor elkészítem. A 

sütemény őse a holland, 

kemencében sült szilvás pite, amit 

később a speciális, fedett 

vaslábosban, a cobblerben készítettek. 

Egyszerű. Habár az alsó gyümölcsréteg elkészítése igényel némi időt, de egyébként a 

"bekeverem, berakom a sütőbe és már kész is"-típusú sütemények közé tartozik. 

Nagyszerű. Sokféleképpen variálható, mindenféle hazai idénygyümölcsből elkészíthető 

(eper, málna,meggy, szilva, alma, körte, barack), de készíthetjük fagyasztott és szárított 

gyümölcsből, vagy akár télire eltett befőttből is. 

A töltelékhez: 

kb. fél kg magozott, gerezdekre vágott gyümölcs 

cukor és egyéb fűszer (pl. fahéj) ízlés szerint 

A tésztához: 

8 dkg finomliszt 

8 dkg rétesliszt 

1 teáskanál sütőpor 

7 dkg vaj 

csipet só 

1 bő evőkanál cukor 

1 tojás 

Elkészítés: 

A tisztított gyümölcsöt enyhén megpároljuk, ízesítjük, és hogy kissé kocsonyásabb legyen 

az állaga egy kis zselésítő anyagot keverünk hozzá (pl. természetes almapektin-

kivonatot). Készíthető rögtön a friss gyümölcsből is. 

A gyümölcsöt a sütőtál aljára rétegezzük, a tészta hozzávalóit egy tálban összekeverjük, 

és kanállal a tetejére halmozzuk. Nem kell, hogy a tészta teljesen befedje a 

gyümölcsréteget. Előmelegített sütőben, 180 Celsius-fokon kb. 30-40 percig sütjük. 

Melegen, vagy langyosan tálaljuk. Tehetünk rá tejszínhabot, adhatunk mellé 

vaníliafagylaltot, vagy akár pudingot is. 

 



Farkas Dorottya: Citromos csirke tajine (laktóz-és gluténmentes)  

 

4 csirkecombot (alsó v. Felső) bepácolunk minimum 1 órára. 

 A pác: 3 citrom leve, 1 tk. Kurkuma 1 tk. Gyömbér 1tk. Fűszer 

kömény 1tk. Paprika 1tk. Római kömény 2 tk. Petrezsely 

ésvagy koriander 0,5 tk. Chili 1tk. Fehér bors 2tk. Só és olaj). 

 A citrom héját vágjuk fel és tegyük el későbbre.  

Az edény (bogrács, tajin vagy jénai) aljára tegyünk olajat/zsírt 

es 2 felkockázott hagymát. Erre tegyük a bepácolt csirkéket, 

öntsük fel vízzel és párszori keverés mellett főzzük min. 1 

órát.  

A felvágott citrom héját adjuk hozzá es főzzük tovább 20-30 percig. Rizzsel tálaljuk, a 

maradék húslevet öntsük a köretre. 

 

Jerabek-Cserepes Csilla: Somlekvár - igazi hazai különlegesség 

 

A som őshonos növényünk, vad és 

termesztett változatai egyaránt 

megtalálhatók. Lombfakadás előtt nyíló 

sárga virágai a tavasz első hírnökei, nyár 

végén, ősz elején érő piros gyümölcse 

magas beltartalmi értékei miatt igen 

értékes. Meglehetősen fanyar ízű, de 

lekvárnak, szörpnek is kiváló. Nagy magja 

miatt a feldolgozása kicsit időigényes. A 

termése folyamatosan érik, gyűjthetjük a fáról kézzel válogatva, vagy esetleg a fa alá 

terített ponyva segítségével. Igen bőtermő, a saját részre történő gyűjtés mellett a 

madaraknak is jut belőle bőven, így a madárbarát kert egyik ajánlott növénye. 

Elkészítése: 

Az összegyűjtött, megmosott gyümölcsöt egy fazékban fedővel puhára főzzük, majd 

paradicsompasszírozóval szétválasztjuk a magot és a gyümölcshúst. Mivel igen 

savanykás, fanyar ízű, a szokásosnál (30 dkg cukor / 1 kg gyümölcs) több cukrot teszünk a 

készülő lekvárba. (A gyümölcsöt a magozás után mérjük le.) Tehetünk bele egy kis 

zselésítő anyagot is (pl. almapektin-kivonat). 

Fogyaszthatjuk közvetlenül kenyérre kenve, de kiváló sültekhez, vadhúsokhoz. 



 

Kézdi Beáta: Fudge 

 

200g csoki, 4 tojás, 100 g vaj, 50g cukor. Ennyi. A tojások szétválasztása a kulcs. Attól lesz 

szép fudge, ha a fehérjéből készült habot csak a végén finoman adagoljuk a már kész 

tojás sárgák+cukor+vaj+olvasztott csoki masszához. 220 fok, 30p, de a tűpróba sosem 

árt  Amúgy fair trade csoki, mélyalmos tojás, házi vaj és kaposvári cukor. 

Környezettudatosság rulez   

 

 

Molnár Lilla: Rakott krumpli kicsit másként 

 

A krumpli a szüleim kertjèből való (gyakran 

ültetjük vagy szedjük ki együtt a családdal, 

régebben még a szomszéddal is, mikor, ki, 

hogyan ért rá...), ahogyan a cukkini, 

hagyma ès paradicsom is, ami belekerült a 

kompozícióba. Míg héjukban megfőtt a 

krumpli, addig a hagymát, fokhagymát és a 

pici cukkini kockákat olajon dínszteltem 

egy kis sóval, borssal. A tepsit szárított 

paradicsomos olivaolajjal kentem ki és 

rétegeztem a krumplit, hagymát, közé 

tejfölt ès paradicsomszeleteket tettem, a 

tetejére sajtot. Magas hőfokon pirulásig 

sütöttem.  A tetejére, a sajt alà még egy régebben Amerikából hozott fűszerkeverèk 

került, Trader Joe’s Everything but the Bagel fokhagymás, szezàmos, mákos mixe - úgy 

félek, hogy egyszer elfogy   

 



Horváth Kinga: Gyökérkenyér 

 

Mint sokan mások, én is elkezdtem az 

otthoni kenyérsütést a karantén idején – s 

nem tudom abbahagyni. A kovászolásba 

nem mertem belevágni, de azóta itthon 

készülnek az élesztős kenyereink, zsömléink, 

bagettjeink, cipóink, töltött tekercseink. 

Találtam egy egyszerű és gyors receptet, ami 

ráadásul „élesztőbarát” is. Ez az ún. 

gyökérkenyér. 

50 dkg lisztbe (lehet a fele teljeskiőrlésű liszt) 

beleszórunk 2 tk. sót, belemorzsolunk 1dkg 

élesztőt, hozzáöntünk 4 dl vizet és 2 ek. 

olajat (ez utóbbi el is hagyható). Kanállal 

egyszerűen összekeverjük (nem kell dagasztani), majd fóliával letakarva hűtőbe tesszük 4-

6 órára. Én sokszor este keverem be, s reggel sütöm meg a tésztából a különféle 

kenyereket, péksüteményeket. A kelési idő elteltével jól belisztezett deszkán kézzel 

formázzuk a tésztát, attól függően, mit szeretnénk készíteni. Nagyobb bagettnél két 

részre osztjuk, kézzel téglalap alakúra húzogatjuk, feltekerjük, mint a bejglit, utána 

megcsavarva tesszük a tepsibe, ahol még 30- 40 percig kelni hagyjuk. Majd 210 C fokos, 

vízzel párásított sütőben kb. fél óra alatt ropogósra sütjük. 

Ha 4 részre osztjuk, kisebb bagetteket vagy cipókat süthetünk. 6-8 részre osztásnál 

zsömléket készíthetünk, ha az egész tésztát egyben hagyjuk, akkor kenyérforma lesz a 

végeredmény. 

A tészta bekeverésekor tehetünk bele fűszereket, formázáskor tölthetjük aszalt 

paradicsommal, olajbogyóval, sonkával, főtt tojással, sajttal is. De készíthetjük ízesített 

olajjal is. 

Jó étvágyat!  

 

 


