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Banános-kakaós
ZABKÁSA
1 fő

10-15 perc

Hozzávalók

Elkészítés

50 g zabpehely

A zabpelyhet, a chia magot és a
kakaót a növényi tejben
megfőzzük.

150 ml növényi tej
1 ek. natúr kakaópor
1 tk. chia mag
1 ek. őrölt lenmag
15 g pekándió
½ banán felszeletelve
datolyapaszta (opcionális)

Miután kikanalaztuk egy
tányérba, megszórjuk az őrölt
lenmaggal, a pekándióval és
banánkarikákkal díszítjük.
Édesítésként használhatunk
datolyaszirupot vagy bármely más
édesítőt.

Tipp: házi datolyapaszta készítése
(pár szem datolyát kimagozás után
kevés vízzel homogén állagúra
dolgozzuk. Jól záródó dobozban
pár napig a hűtőben eláll.)

Tápérték 1 adagban:
Kcal: 549

Szénhidrát: 60 g

Fehérje: 16,5 g

Zsír: 26 g

Sütőtökös csicseriborsó curry
GRÁNÁTALMÁS KUSZKUSZ
4 fő

45 perc
Elkészítés

Hozzávalók

A sütőtököt megmossuk, felszeleteljük és 180 fokon
légkeveréses sütőben 30-35 perc alatt puhára sütjük.

250 g kuszkusz
1 bögre gránátalma
4 bögre sütőtökpüré

1 nagy konzerv csicseriborsó (Aldi 420 gos vagy 2x 210g)
1 konzerv zsíros kókusztej
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 tk. curry fűszerkeverék
1 csipet szerecsendió
1 csipet só

Eközben a kuszkuszt egy lábasba tesszük és felöntjük
annyi vízzel, hogy 2 ujjnyira ellepje. 5-10 perc alatt,
miután megszívta magát vízzel, egy villa segítségével
pergősre nyomkodjuk. A gránátalmát megpucoljuk és
összekeverjük a kuszkusszal.
Amint elkészült a sütőtök, kitesszük kihűlni a
konyhapultra. Egy serpenyőben a felaprított hagymát
és fokhagymát kevés vízen megpároljuk. A
csicseriborsó levét leöntjük és folyóvíz alatt alaposan
átmossuk, majd átforgatjuk a hagymákkal.
A kihűlt sütőtököt (héj nélkül) egy aprítóba/turmix
gépbe tesszük, hozzá öntjük a kókusztej felét, a
citromlevet, a curryt, szerecsendiót, majd végül a
borsozzuk és az egészet simára dolgozzuk.

ízlés szerint só, bors

A kész pürét hozzáadjuk a csicseriborsóhoz és a
kókusztej maradék felét pótoljuk. 10-15 percig főzzük
és ízlés szerint sózzuk.

1 bögre = 250 ml

A kész curryt gránátalmás kuszkusszal tálaljuk.

1 tk. citrom leve

Tápérték 1 adagban:
Kcal: 627

Szénhidrát: 95 g

Fehérje: 20 g

Zsír: 19 g

Vegán vadas sült tofuval
KRUMPLIGOMBÓCCAL
4 fő

45 perc

Hozzávalók

Elkészítés

1 csomag tofu (180 g)

A zöldségeket mosás után megpucoljuk és kis
méretű kockákra vágjuk. Egy sütőpapírral bélelt
tepsibe tesszük és egy alufóliával letakarva 180
fokon, 30 perc alatt puhára sütjük.

3 ek. szójaszósz
Mártáshoz
3 szál sárgarépa
1 szál fehérrépa
1 fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
4 db krumpli
2 db édesburgonya
½ kk. szerecsendió
1 ek. mustár
1 ek.. citrom leve
ízlés szerint só, bors
1 bögre kókusztejszín

Mialatt sülnek a zöldségek a gombócokhoz a
krumplikat pucolás és aprítás után sós vízben
puhára főzzük. A tofut kis kockákra vágjuk és
szójaszószon egy serpenyőben megpirítjuk.
A készre főtt krumplikat szétnyomkodjuk,
megsózzuk és hozzá gyúrjuk a lisztet.
Gombócokat formázunk vizes kézzel és forró, sós
vízben 1-2 percig főzzük, amíg fel nem úsznak a
víz tetejére.
A készre sült zöldségeket egy turmixba
kanalazzuk, és hozzá adjuk a vizet,
kókusztejszínt, szerecsendiót, mustárt és citrom
levét. A turmixban simára dolgozzuk, majd
sózzuk, borsozzuk. A mártást a kész
gombócokkal és sült tofuval tálaljuk.

1 bögre víz
Gombócokhoz

Tápérték 1 adagban:

6 db krumpli
2 csipet só
1 bögre teljes kiőrlésű liszt

Kcal: 710

Szénhidrát: 120 g

Fehérje: 23 g

Zsír: 14 g

Pisztáciapesztós tészta
ASZALT PARADICSOMMAL
4 fő

30 perc

Hozzávalók

Elkészítés

250 g teljes kiőrlésű durum tészta

A tésztát enyhén sós vízben kifőzzük.

1 bögre felaprított aszalt paradicsom

A pesztóhoz a pisztáciát és a kesudiót
20 percig forró vízben áztatjuk.
Lecsepegtetés után egy aprítóba
tesszük és hozzá adjuk a bazsalikomot,
a fokhagymaport, a vizet és sózzuk,
borsozzuk. Homogénre dolgozzuk a
masszát, ha kell adjunk hozzá több
vizet.

2 bögre friss bazsalikom
1 bögre sótlan pisztácia
½ bögre kesudió
½ tk. fokhagymapor
2-3 ek. víz
ízlés szerint só, bors

Tipp: adhatunk hozzá növényi
tejszínt, ha krémesebb állagot
szeretnénk

Egy felmelegített serpenyőbe
kanalazzuk a masszát, adjuk hozzá a
kifőtt tésztát és a felaprított aszalt
paradicsomot, majd forgassuk át, hogy
mindenhova kerüljön a pesztóból.

Tápérték 1 adagban:
Kcal: 453

Szénhidrát: 35 g

Fehérje: 15,5 g

Zsír: 30 g

Mexikói töltött
ÉDESBURGONYA
2 fő

50 perc

Hozzávalók

Elkészítés

2 db nagyobb édesburgonya

A sütőt előmelegítjük 180 fokra, az édesburgonyát
alaposan megmossuk és hosszában félbevágjuk őket.
Sütőpapírral bélelt tepsiben légkeveréses funkción kb. 30
percig sütjük. Tipp: tegyünk a sütő aljára egy hőálló tálba
vizet, hogy a burgonya teteje puha maradjon.

1 konzerv vörösbab (240 g)
1 bögre fagyasztott kukorica
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
350 ml sűrített paradicsom
ízlés szerint őrölt chili
½ tk. citrom leve
1 tk. datolyapaszta
ízlés szerint só, bors

Miközben az édesburgonyák sülnek, elkészítjük a
chilisbabot. A vörös és a fokhagymát felaprítjuk, kevés
vízen megpároljuk. A babról a levét leöntjük és folyóvíz
alatt alaposan átmossuk. A babot és a kukoricát is
hozzáadjuk a hagymákhoz és fűszerezzük (chili, bors).
Pár perc párolás után hozzá öntjük a paradicsomot és
kevergetés mellett 15 percig főzzük. Mielőtt készre
főzzük, a citrom levét, a datolyapasztát is hozzá adjuk.
Ízlés szerint sózzuk.
Amint elkészült a burgonya, kikanalazzuk a belsejét úgy,
hogy a héján mindenhol maradjon kb. 1 cm vastagságú
édesburgonya. A chilisbabot bele kanalazzuk és 15-20
percre visszatesszük a sütőbe. Leveles salátával vagy
csírakeverékkel tálaljuk.

Tápérték 1 adagban:
Kcal: 431

Szénhidrát: 80 g

Fehérje: 20 g

Zsír: 0,8 g

Gombás zöldborsófasírt
JUHARSZIRUPOS ÉDESBURGONYA
2 fő

60 perc

Hozzávalók

Elkészítés

Fasírthoz

A zöldborsót és a gombát fedő alatt egy
serpenyőben megpároljuk.

2 bögre fagyasztott zöldborsó

A sütőt előmelegítjük 180 fokra, az
édesburgonyát megmossuk,
meghámozzuk és vékony hasábokra
vágjuk. Egy sütőpapírral bélelt tepsibe
tesszük a hasábokat. Az ecetet egy
szilikonos ecset segítségével felvisszük
a burgonyákra, majd hozzá adjuk a
juharszirupot, sót, borsot és elkeverjük.
Légkeveréses funkción 30-35 percig
alufólia alatt puhára sütjük.

1 bögre aprított csiperkegomba
1 ek. őrölt lenmag
½ bögre zabpehely
1 ek. sörélesztő pehely
½ tk. fokhagymapor
1 tk. petrezselyem
1 tk. citrom leve

A megpárolt borsót és gombát egy
aprítóba tesszük és hozzá adjuk a
fűszereket, citrom levét, vizet,
zabpelyhet és homogén állagúra
dolgozzuk.

2-3 ek. víz
ízlés szerint só, bors
Édesburgonyához
2 db nagyobb édesburgonya

A kész masszából vizes kézzel
pogácsákat formázunk egy sütőpapírral
bélelt tepsiben 180 fokon 20 percig
sütjük.

rizs ecet/alma ecet
2 ek. juharszirup
ízlés szerint só, bors
Tápérték 1 adagban:
Kcal: 595

Szénhidrát: 89 g

Fehérje: 26 g

Zsír: 10 g

Töltött hokkaido
SÜTŐTÖK
4 fő

60 perc

Hozzávalók

Elkészítés

2 db hokkaido sütőtök

A hokkaido tökök tetejét levágjuk, a
belsejét kikanalazzuk és egy
sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, a
tetőket külön melléjük tegyük.
Légkeveréses funkción 160 fokon 30
percig sütjük.

2 bögre főtt barnarizs
1 bögre zöldborsó
3 szál sárgarépa
1 bögre főtt lencse
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
200 ml paradicsompüré
½ tk. citrom leve
½ tk. datolyapaszta
ízlés szerint só, bors

Egy serpenyőben a hagymát,
fokhagymát felaprítás után kevés vízen
megpároljuk. A sárgarépát hámozás és
felaprítás után hozzá adjuk a
hagymákhoz, majd pár perc után a
zöldborsót is és pótoljuk az elpárolgott
vizet. Amint megpuhultak, adjuk
hozzá a lencsét, barnarizst, fűszereket
és öntsük fel a paradicsompürével. 1015 percig kis lángon főzzük.
A sütőtököket vegyük ki a sütőből 30
perc után és töltsük meg őket a
töltelékkel, majd tegyük vissza a sütőbe
további 20 percre. Tálaljuk leveles
zöldekkel vagy kesumajonézzel.

Tápérték 1 adagban:
Kcal: 435

Szénhidrát: 84 g

Fehérje: 17 g

Zsír: 4 g

Vegán mákosguba
VANÍLIASODÓVAL
4 fő

35 perc

Hozzávalók

Elkészítés

Kiflikhez

A kifliket felkarikázzuk és a
felmelegített édes növényi tejbe
beáztatjuk, majd a mákkal elkeverjük.
Adhatunk hozzá cm.
sárgabaracklekvárt is.

8 db teljes kiőrlésű kifli
2 bögre növényi tej
½ bögre mák

A sodóhoz a növényi tejet feltesszük
melegíteni egy lábosban, a pudingport
elkeverjük egy kevés tejben, majd bele
öntjük a lábasba és addig főzzük, amíg
sűrűsödni kezd. Az édesítőt hozzá
adjuk.

ízlés szerint eritrit
Sodóhoz
400 ml növényi tej
½ csomag vanília pudingpor
3-4 ek. édesítő
Tipp: cukormentes sárgabarack lekvár

A mákos kifliket egy hőálló tálba
kanalazzuk, alufóliával lefedve 180
fokon 20-25 percig sütjük.
Az elkészült mákosgubát
vaníliasodóval tálaljuk.

Tápérték 1 adagban:
Kcal: 497

Szénhidrát: 77 g

Fehérje: 15 g

Zsír: 17 g

Fűszeres granolával töltött
SÜLT ALMA
4 fő

60 perc

Hozzávalók

Elkészítés

4 db alma

Az almákat félbe vágjuk a közepét a
magházzal kikanalazzuk és egy félbe
vágott citrommal az alma húsát
bedörzsöljük.

½ citrom
1 bögre nagy szemű zabpehely
½ bögre pekándió
¼ bögre kesudió
1 tk. chia mag
1 ek. lenmag
½ kk. fahéj
1 csipet szerecsendió
1 borsónyi vanília paszta
3 ek. datolyapaszta

A sütőt előmelegítjük 180 fokra, az
almákat egy hőálló tálba tesszük és
letakarjuk fóliával. Az almákat 30
percig légkeveréses funkción sütjük és a
sütő aljába egy vízzel teli hőálló tálat
teszünk.
A granolához a diókat és magvakat a
fűszerekkel és a datolyapasztával egy
aprítóba tesszük és durvára aprítjuk.
Hozzá öntjük a zabpelyhet és
elkeverjük.
A félig kész almákat kivesszük a
sütőből, bele töltjük a granolát és 15
percig fedés nélkül 150 fokon tovább
sütjük.

Tápérték 1 adagban:
Kcal: 407

Szénhidrát: 58 g

Fehérje: 8 g

Zsír: 17 g

