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Kímélő konyha
Sárqarópakrém leves

Hozzávalóft, 1 liter húsleves (lehet kackdbóI is), 30 dftq sárqa-
répa, 5 dkg vaj, 4 dkq liszt, 1 dl tejszín, 2 t\iássárga, só, (.ukar,

zsemle.

A megtisztított Sárgarépát tormaresze]őn lereszeljük.
A vajban elkezd|ük párolni, gyengén megsózzuk és
időnként kevés levest hozzáöntve, hogy ne églen le, ta-
karék lángon, fedővel ]etakarva puhára pároljuk Ekkor
megszóIjuk ]iszttel. 1-2 percig együtt pirítjuk, ma|d a le,
szűrt húslevessel felengedve habverővel simára kever-
jük és 4-5 percig együtt forraijuk. Ekkor sűrű szűrőn
átpaszírozzuk és visszatéve a tűzhelyre újra simára ke-
verjük, felforraliuk, Közuetlenül a táialás e]őtt hozzáad-
juk az előzőleg a to|ássárgávai jóJ elkevert tejszínt és
habverővel elkever|ük, Ezután már nem szabad forralni.
mert öSszefut és csomós lesz, Előmelegített leveses-
csészékbe tálaljuk és pirított zsemlekockát adunk hozzá,

Tdrkontlos bdrdnq

Hozzávalőh:60 dkg báránq vaqq birka eleje,8 dkg zsír, I xo-
kor tárhonq (lehet szárít1tt is, de a friss az iqazi), 2 dl tejföl, só,
liszt, paprika.

A kockára vágott húst megfuttatjuk a forró zsíron,
meghintjük egy evőkanál apróía Vágott tárkonnyal,
sózzuk és kevés vizet utánöntögetve jó féJóráig párol-
juk. Ezután feleresztjük I liter vízzel és lassú tűzön fel-
forraljuk, Ízlés szerint sózzuk, majd szép lassan puhá-
ra főzzük_ Vékony paprikás rántással elkeverjük és tei-
fölre öntve tálalluk.

Ponty borban

Hozzávalőh: 1,5 hg-os ponty, 15 dkg qomba,3 d,kg va1, snid-
ling, petrezselqem, só, bors,2 dl íehér bor.

A feiétől és farokrészétől megtiSztított pontyot felsz-^-
leteljük, besózzuk és egy óráig állni hagyjuk, Az apróra
vágott petrezselymet, a snidlinget, a felszeletelt gombát
aZ olvasztott Vaira dobiuk és 2-3 perc párolás után a fa-
zékba tesszük a halszeleieket. Hozzáöntjük a bort és né_
hány kanál vizet hozzáadva puhára főnúk, Saját levé-
ben tálaliuk és burgonyapürét adunk hozzá köretnek.

Becsíndlt csirke karfiollal

Hozzávalók: 60 dkg csirkemell filé, 2 sárgarépa, 1 petrezse-

ltlemqqökér, kevés zeller, karalábó, l0 dkg haqqma, 80 dftq
karfiol, l0 dkg va1, só, bors.

A csirkemell filé sze]eteket a leveszöIdséggel, a
hagymával kb, l liter vízben csaknem puhára főzzük,
Közben a karfiolt megtjsztít|uk, rózsáira szedjük és
enyhén sós vízben félig puhára főzzük. (Különösen fi-
nom, ha a főzővízbe kevés tejet teszünk,) Kjvajazott

tűzá]ló tálba a csiíkét a karfio]la1 váltogatva soronként
lerakjuk (alulra karfiol iön), a tetejére vajdarabkákat
szórunk és a sütőben rózsaszínűre sütjük. Tálaláskor a
karfiolt a csjrkeszeletek mel]é helvezzük és a zöldsé-
ges főzőlével meglocsoljuk,

Diétás helkáp oszta f őzelék

Hozaívalóh, l kq kelkáposzta,30 dkq burgonga,3 dí?q va|

vaqq zsír,2 dl teifőI, könénanaq, só.

A kelkáposzta felső leveleit leszedjük (ez még bele-
kerülhet a húslevesbe], félbevágluk, a torzsáiát ki-
szed|ük maid közepes nagyságú szeietekre vágjuk.
Enyhén sós vízben, köménymaggal és a kockára vá-
gott burgonyával együtt megfőZzük, Amikor megpu-
hult, leszűr|ük, sűrű szitán áttörjük és a VajaS (esetleg
zsírral készült) világos rántással beránt|uk, A rántás-
sal együtt egy forrásnyira felfőzzük. Ezután elkeverjük
a tejföllel és még egyszer felmelegítjük, Natúr pulyka-
szeletet vagy bundás párizsit tálalhatunk hozzá,

Gombás tekercs

Hozzávalóh:3 db tojás,5 dkq liszt, 15 dkg gomba,2 dkq zsír,
petrezseluem, só,5 dkg reszelt sait,

Három tojásfehériéből kemény habot verünk, ezután
hozzáadjuk a sárgáját, sót és három evőkanál grízes
lisztet, |ól megzsíIozott Vagy olajozott palacsintasütő-
ben három részben megsütjük (KiZSírozott, liszttel
meghintett tepsiben egészben iS megsüthető,)AZ apró-
ra vágott gombát megpároljuk, hozzáadjuk a finomra
darált zöldpetrezse]ymet - kü]önösen pikáns ízt kap egy
kevés metélőhagymától (snidling) -, maid a keveréket
rákenjük a tésztára, Ezután már csak feJ kell göngyölíte_
ni és a ro]ádot reszelt Sajttal meghintve tálailuk.

Töltött zeller

Hozzávalóft: 4 db köupes nagqságű uller, 30 dícq dardlt hús,
1 tojás, l zsemle, petrezselqem, só, bors, l0 dkg vaj vagq mar-
qarin, 3 rll teíídl_

A zellereket meghámozzuk, megmossuk és sós, citro-
mos vízben félpuhára főzzük, (A citromra azért Van szük-
ség, mert így a zeller fehér marad-) A zel]ereket félbe-
vágluk és tehűtjük. A féI zellerek aliát levágjuk annyira,
hogy megálljanak, és a közepüket kiskanállal vagy kara-
lábé kivájóval kikapariuk, A dará]t húst elkeverjük a ki,
vájt zellerrel, egy kevés Vaion megpiíítjuk, a toiást és a
teiben áZtatott, kinyomott zsemlét, a petrezselymet, a
sót és a borsot hozzáadjuk, és jól átdolgozzuk a
maSsZát, A kivájt Zellereket megtöltiük, vaijal kikent tűz-
állótálba vagy tepsibe tesszük és a teiföllel, valamint a
maradék olvasztott vaijal meglocsolva, sütőben kb, 30
percig sütjúk közepes lángon, Főtt rizs illik hozzá|
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