receptek

K arfiol

Hozzávalók:
2 közepes karfiol
10 dkg zöldborsó
2 nagy burgonya
1 zöld erõs paprika
3 evõkanál kókuszreszelék
1 kiskanál cukor
1/2 citrom leve
1 csomó petrezselyem
A mártáshoz:
2 kg paradicsom
1 evõkanál vaj
1 kiskanál liszt
pirospaprika
cukor
só

paradicsommártással
4-6 személyre

A leveleitõl megtisztított karfiolt fõzzük
meg egészben bõ, sós vízben. Fõzzük
meg vele együtt a borsót is, de vigyázzunk, hogy egyiket se fõzzük szét.
Nagyon alaposan õröljük össze a zöld
erõs paprikát, a kókuszreszeléket, a
cukrot, a sót, a petrezselymet, és ezt az
õrlelményt keverjük el a citromlével.
A fûszer-összeállítást tömködjük a karfiol rózsái közé. A borsót tegyük félre.
Vágjuk fel a paradicsomot, és fõzzük
szét egy kevés vízzel, majd passzírozzuk át.
Olvasszuk meg a vajat, és pirítsuk
meg benne zsemleszínûre a lisztet. Adjunk hozzá 12 liter vizet, a

Paradicsomos
8 személyre

paradicsomsûrítményt, és fõzzük egy
percig.
Tegyük a paradicsommártásba a sót,
cukrot, és ha nagyon sûrû lenne, egy
kevés vizet.
Forró ghíben süssük ki a burgonyát
szalmakrumplinak.
Tálalás elõtt öntsük a forró mártást a
karfiolra, és díszítsük a fõtt zöldborsóval és a szalmakrumplival.
Egyszerûbben: a paradicsommártást
elõre elkészített sûrített paradicsomból
készítjük el. Ghí helyett olajban is süthetjük a szalmakrumplit.

bab

Hozzávalók:
1 kg zöldbab
40 dkg paradicsom
3 evõkanál ghí
1 1/2 kiskanál ánizs
1 kiskanál köménymag
1 kiskanál tört koriander
Tegyük a lábosba a ghít, és enyhén
pirítsuk meg benne a fûszereket a
következõ sorrendben: ánizs, köménymag, koriander.
Ezután tegyük bele a 3 cm-es da-

rabokra vágott zöldbabot, és pároljuk néhány percig.
Szeleteljük fel a paradicsomot, és
tegyük a babhoz. Adjunk hoz-

zá kevéske vizet, és fõzzük meg.
Sózzuk meg.
Rizzsel nagyon finom
összeállítás.

A receptek Egyedi Péter A vegetárius fõzés örömei c. szakácskönyvébõl származnak. A kevésbé hétköznapi hozzávalókat/fûszereket beszerezheted országszerte bioboltokban, illetve Budapesten a Lehel téri piac indiai fûszerboltjában
vagy a Fõvám téri Vásárcsarnokban.

