
Hozzávalók ELkészítése

200 g zöldborsó

2 közepes méretű sárgarépa

1 kisebb fehérrépa

1 nagyobb burgonya

1 nagyobb fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 kiskanál fűszerpaprika

csipetnyi bors

2 evőkanál olaj

kis csokor friss petrezselyemzöld

100 g tojásmentes tarhonya

2 l alaplé

ízlés szerint további zöldségek,

fűszerek

A zsiradék felét tedd bele az edénybe és
futtasd meg rajta az apróra vágott hagymákat.
Húzd le a tűzről, majd fűszerezd
pirospaprikával, kevés borssal és öntsd fel
zöldségalaplével, vagy annak híján vízzel.
Utóbbi esetén adhatsz hozzá egy
zöldségleveskockát.
Tedd bele a zöldségeket: először jöhetnek a
répák és a borsó, majd pár perc forralás után
hozzáadhatod a felkockázott burgonyát is.
Egy másik edényben, a maradék zsiradékban
enyhén piríts meg a tarhonyát, majd add hozzá
a leveshez, mikor a zöldségek már
megpuhultak. Miközben megfő, kellően besűríti
a levest, így rántásra, habarása nem lesz
szükség.
Tálalás előtt szórd meg a friss
petrezselyemmel és kínálj hozzá Erős Pistát.

Magyaros zöldségleves tarhonyával 
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Növényi kolbászt is tehetsz bele, tarhonya helyett pedig főzhetsz tojásmentes
nokedlit, vagy szaggathatsz burgonyanokedlit.

 



Hozzávalók ELkészítése

600 g savanyú káposzta 

200 g növényi kolbász

200 g vegán húspótló, vagy főzött,

fűszerezett szója/borsóprotein

granulátum

2 db vöröshagyma

2-3 gerezd fokhagyma

200 gramm rizs

mokkáskanál köménymag

só

bors

2-3 kiskanálnyi fűszerpaprika 

1-2 evőkanál olaj

1 doboz növényi tejföl

A rizst alaposan öblítsd át és főzd meg.
Egy edényben kezdd el melegíteni az olajat és
az összeaprított hagymákat futtasd meg
benne. Fűszerezd!
Felét tedd félre, másik felére dobd rá a
káposztát és forgasd össze.
Egy másik edényben, a maradék fűszeres-
hagymás alaphoz add hozzá a vegán húspótlót.
Pirítsd át és fűszerezd, ha kóstolás után
szükségesnek érzed. Nem kell készre főznöd,
figyelj, nehogy megégjenek a fűszerek!
Adj hozzá felkarikázott növényi kolbászt, de
bele is morzsolhatod, hogy jobban
elegyedjenek az ízek.
Egy jéniai edényt fújj ki olajsprayvel, majd
rétegezd: alulra kerül a rizs, rá egy réteg
növényi tejföl, aztán a növényi húspótló, ismét
tejföl, majd a káposzta. Az ételt díszítsd ki:
próbálj még rákenni egy kevés tejfölt, majd
szórd meg leheletnyi fűszerpaprikával.
Sütőben érleld össze az ízeket, fél-egy óra elég
lesz 180 fokon.

Erdélyi rakott káposzta
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Tipp: Lehet, hogy túl sűrű a növényi tejföl, ebben az esetben kicsi vízzel higíthatod.
Fűszerezheted is kevés sóval, vagy fokhagymával, fokhagymaporral.



Hozzávalók ELkészítése

4 db alma

100 g dió

130 g baracklekvár

30 g mazsola

csipetnyi fahéj

100 g nádcukor

50 g kókuszzsír

1 dl növényi tej

csipetnyi só

Az almákat mosd meg, majd kiszúróval távolítsd
el a közepüket. Ha nincs kiszúród, félbe is
vághatod: úgy távolítsd el a magházukat, hogy
meg tudd majd tölteni.
Egy edényben keverd el az összetört diót a
baracklekvárral, a fahéjjal és a mazsolával.
Az almákat tedd sütőpapírral bélelt tepsire, majd
a krémet töltsd belsejükbe.
180 fokon, légkeveréses funkción kb. 20 alatt
süsd őket puhára. Ha szereted, a végén
grillfunkcióval ropogóssá teheted a külsejüket.
A karamellöntethez szórd egy edénybe a cukrot,
majd lassú tűzön hagyd, hogy karamellizálódjon. 
Amikor a cukor teljesen felolvadt, add hozzá a
csipetnyi sót és a kókuszzsírt. Vigyázz, mert
fröcsögni fog!
Folyamatosan kevergesd: mikor felhevül a zsír,
szépen elegyednek egymással. Ekkor öntsd rá a
növényi tejet, keverd el, majd húzd le a tűzről. 
Tálalás előtt kanalazd az almákra! 

Barackos dióval töltött sült alma karamellöntettel 

SZABÓ ERZSÉBET - WWW.NOVENYIETREND.HU

Karamellöntet nélkül, cukormentes baracklekvárral ez egy TÉNÉ fogás is lehet.



Leveskocka: Le Gusto (Aldi), Kania (Lidl), Natur vegetable stock cubes (Tesco)

Tojásmentes tarhonya: It’s us Kitty’s csicseritarhonya, Cornito tarhonya, MiMen tarhonya,

Balogh Tészta (Vianni)

Növényi tejföl: Vegano vagy Dr Oetker (Lidl)

Növényi kolbász: Szerintem a legfinomabbak a Vega-Farm kolbászai. Létezik belőlük szója- és

gluténmentes is.

Baracklekvár: Legjobb a házi, de a bolti lekvárok túlnyomó többsége növényi alapú. Arra kell

csak figyelned, hogy pektinnel és ne zselatinnal kerüljenek sűrítésre. 
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Alternatívák a kész hozzávalókra 

MINDEN JOG FENNTARTVA! SZABÓ ERZSÉBET - WWW.NOVENYIETREND.HU


