
  

 

CSODALEVESEK 

Szaluter Edit 

Kertkonyha.hu könyvek 

http://www.kertkonyha.hu


 

Kérdés esetén látogasson el honlapunkra: www.kertkonyha.hu vagy írjon az  
info@kertkonyha.hu email címre. 

 
Rövidítések magyarázata:  
ek. — ek 
tk. — teáskanál 
kk. — kk  
mk. — mk 
cs. — csomag 

 

A szerző fényképeivel. 
© 2015 Szaluter Edit 
Minden jog fenntartva. 

 

4 

  

Pikáns kukorica-krémleves 27 

Adria paradicsomleves 31 

Görög lencseleves 33 

Kaukázusi medvehagyma leves 35 

Illatos körtekrémleves 39 

Borban főtt almaleves 41 

Naplemente leves  43 

Indiai felesborsó leves  47 

Japán miso leves 49 

Tartalom 
 

Előszó  5 

Négyhagymaleves 9 

Tarkabab-krémleves 11 

Csicsóka-krémleves zellerrel 13 

Fehérrépa-krémleves 15 

Finom káposzta-krémleves 17 

Gyors és krémes karfiolleves 19 

Gazdag csicseriborsó leves 21 

Zöldleves 23 

Serpenyős gombaleves 25 

http://www.kertkonyha.hu


     

    

    

    

 

Leves receptjeim íz-élménye nem lesz ismeretlen, hiszen a legtöbbjük tökéletesen beleillik a magyar konyha 
világába. A könnyebb változatok kitűnő előételei többfogásos étkezéseinknek, a tartalmasabb levesek pedig 
egy átlagos napon megállják helyüket akár könnyű vacsorai főételként is. Emellett a kötetben helyet kapott 
három európai és két különleges ázsiai leves is, de ezek is inkább fűszerezésük jogán nyerik el egzotikus karak-
terüket. 

Viszont a receptek talán mégsem a legszokványosabbak abból a szempontból, hogy nem tartalmaznak állati 
eredetű összetevőket, tehát csak növényi alapanyagokból állnak. Így a receptek egészségesek, könnyen 
emészthetőek, állatbaráti szempontoknak is megfelelnek, sőt, tej- vagy tojásérzékenyek is bátran fogyaszthat-
ják őket.  

A hozzávalók között ugyanakkor többször szerepel a tej és tejszín kifejezés. Ezeken alapesetben a növényi 
változatot értem: szója–, rizs– vagy mandulatejet, rizs– vagy zabtejszínt. Természetesen a receptekben ezek 
bármikor egy az egyben felcserélhetők hagyományos tejtermékekre. Minden ugyanúgy fog működni, ha még-
is azokat részesítené előnyben, vagy csak nem sikerült beszereznie a növényi változatot. 

Ugyanakkor érdemes kipróbálni a növényi tejeket, tejszíneket is, hiszen ezek mindegyike különféle előnyökkel 
bír. Kivétel nélkül könnyebben emészthetők, egészségesebbek, de van olyan is, ahol az ízharmónia érvénye-
sül jobban növényi hozzávalókkal. Mára már a többségükért nem kell feltétlenül bio boltokat sem felkeres-
nünk, hiszen ezek megtalálhatók az áruházláncok vagy drogériák üzleteiben is. 

Növényi és egyéb főzési alapanyagokról bővebb információt  itt talál: www.kertkonyha.hu 

Előszó 
 

http://www.kertkonyha.hu/cikkek/a-so-liszt-vizen-tul-avagy-mit-honnan/
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NÉGYHAGYMALEVES 

Hozzávalók két adaghoz: 

 4 gerezd fokhagyma 

 120 g vöröshagyma 

 4 szál újhagyma 

 40 g medvehagyma 

 6 ek. olaj 

 1 dl száraz fehérbor 

 2 dl tej 

 1 ek. liszt 

 2 babérlevél 

 só, bors 

Elkészítés: 
Egy liter vízben főzzük fel az apróra vágott fokhagymát a babérlevéllel. Sózzuk, borsozzuk. 

Közben a tejben keverjük el a lisztet, és habarjuk be vele a leves már elkészült részét.  

Ezután egy másik edényben az olajon pirítsuk meg az apróra vágott vöröshagymát és új-
hagymát, és ezt töltsük a leveshez.  Keverjük bele a bort, és így főzzük tovább.    

Ahogy felforrt, zárjuk el, és dobjuk bele a csíkokra vágott medvehagymát.  

 

Elkészítési idő:  15 perc 
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TARKABAB-KRÉMLEVES 

Hozzávalók 2-3 adaghoz: 

 200 tarkabab előző este beáztatva 

 1 sárgarépa 

 1 fehérrépa 

 2 gerezd fokhagyma 

 fél mk. természetes folyékony füst-
aroma 

 1 mk. őrölt köménymag 

 1 tk. pirospaprika 

 pici csípős  pirospaprika 

 1 ek. ecet 

 só, bors 

 

Elkészítés: 
Tegyük fel főni az előző este beáztatott babot 6 dl vízzel. Adjuk hozzá a felvágott fokhagy-

mát, a füstaromát és fűszerezzük is pirospaprikával, borssal, köménymaggal. 

20 perc elteltével adjuk hozzá a kockára vágott sárga és fehérrépát, és így főzzük még 20 
percig. 

Amikor minden megpuhult, sózzuk, adjuk hozzá az ecetet, és turmixgéppel vagy 
botmixerrel pépesítsük. Pótoljuk az elfőtt vizet, ha szükséges. 

 

Elkészítési idő: 40 perc 
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CSICSÓKAKRÉMLEVES ZELLERREL 

Hozzávalók két adaghoz: 

 280 g csicsóka 

 negyed zellergumó 

 3 ek. olaj 

 majoránna 

 korianderlevél (vagy petrezselyem) 

 1 dl tej 

 fél ek. liszt 
 1 gerezd fokhagyma 

 só, bors, 1 mk. pirospaprika 

Elkészítés: 
A csicsókát mossuk meg, és vágjuk kockára. (nem kell hámozni) A zellert hámozzuk meg, és 

ugyanígy vágjuk apró kockára. 

Egy fazékban forrósítsuk fel az olajat, és dobjuk rá a csicsókát és a zellert pirulni. Időnként kever-
jük meg, és ha már pirulnak a szélek, öntsük fel annyi vízzel, ami bőven ellepi. 

Adjuk hozzá a majoránnát, korianderlevelet, borsot és a felaprított fokhagymát. Takarékon hagy-
juk forrni a levest, amíg megpuhulnak a zöldségek. 

Amíg fő, keverjük el a tejben a lisztet, és adjuk a majdnem kész leveshez. Apránként, állandó ke-
verés mellett öntsük hozzá a habarást. Forraljuk össze a levest. 

Végül sózzuk meg, és egy botmixerrel pürésítsük. 

 Elkészítési idő: 45 perc 
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FEHÉRRÉPA-KRÉMLEVES 

Hozzávalók két adaghoz: 

 500 g fehérrépa (3 nagyobb) 

 70 g dió apróra törve 

 fél fej vöröshagyma 

 3 ek. olaj 

 2 csipet szerecsendió 

 1 csipet őrölt köménymag 

 

Elkészítés: 
Az olajon pirítsuk meg a kockára vágott fehérrépát és a felaprított hagymát. Hagyjuk, hogy 

barnára süljenek a szélek.   

Adjunk hozzá 8 dl vizet, szerecsendiót és köménymagot, a durvára tört diót, és fedő alatt 
főzzük puhára a répát. Ne ijedjünk meg a színétől, közben a dió sötétbarnára festi a vizet, 
de a turmixolásnál ezt kiegyenlíti majd a répa. 

Sózzuk, és pépesítsük a levest. 

  

Elkészítési idő: 25 perc  
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FINOM KÁPOSZTAKRÉMLEVES 

Hozzávalók két adaghoz: 

 300 g káposzta 

 200 g krumpli 

 1 fej vöröshagyma 

 3 ek. olaj 

 1 ek. zöldségmix 

 1 babérlevél 

 Só, bors 

Elkészítés: 
 Az olajon pirítsuk meg az apróra vágott hagymát, aztán dobjuk rá a káposztát és a kockára 

vágott krumplit is.  

Öntsük fel 7 dl vízzel, fűszerezzük, és kb. fél órát hagyjuk kis lángon gyöngyözni. Amikor pu-
hára főtt, zárjuk el, és turmixoljuk krémesre a levest. 

 
Elkészítési idő: 40 perc 
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GYORS ÉS KRÉMES KARFIOLLEVES 

Hozzávalók 2-3 adaghoz: 

 250 g karfiol 

 fél mk. őrölt köménymag 

 2 csipet fokhagyma granulátum 

 1 csipet szerecsendió 

 3 fújás természetes folyékony füst-
aroma 

 só, bors 

 

Elkészítés: 
A karfiolt tisztítsuk meg, és szedjük rózsáira. 

5 dl vízben pár perc alatt a fűszerekkel főzzük puhára, majd pépesítsük botmixerrel. 

Elkészítési idő: 15 perc 

 



  

GAZDAG CSICSERIBORSÓLEVES 

Hozzávalók két adaghoz: 

 80 g csicseriborsó (előző este beáz-
tatva) 

 20 g rizs 

 1 sárgarépa 

 fél fej vöröshagyma 

 negyed zellergumó 

 2 gerezd fokhagyma 

 1 tk. mustár 

 fél mk. őrölt köménymag 

 körömnyi római kömény 

 zöld levelek a díszítéshez 

 só, bors 

 bátraknak: fél citrom héja 

 

Elkészítés: 
Fél liter vízben tegyük fel főni a csicseriborsót. Fél óra elteltével adjuk hozzá a kockára vágott 

zellert, sárgarépát és a rizst is.  

Ízesítsük a levet mustárral, köménymaggal, egy leheletnyi római köménnyel és borssal. Vág-
juk bele a hagymákat is, és főzzük további negyed órát.  

A főzés legvégén sózzuk, és ha szeretjük az egzotikus ízeket, dobjuk fel egy kis citromhéjjal. 

 
Elkészítési idő: 45 perc 
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ZÖLDLEVES 

Hozzávalók 2-3 adaghoz: 

 125 g spenót 

 60 g krumpli 

 fél fej vöröshagyma 

 1 g erezd fokhagyma 

 1 tk. liszt 

 1 ek. vegamix 

 1 ek. citromlé 

 só, bors 

 

 

Elkészítés: 
Olajon fonnyasztjuk meg az apróra vágott vöröshagymát. Ezután adjuk hozzá a megpucolt és 

felkockázott krumplit, szórjuk meg liszttel, majd öntsük fel 3 dl vízzel. Fűszerezzük sóval, 
borssal és vegamixszel.  

Forraljuk fedő alatt 10 percig, közben pedig készítsük elő a spenótot. 

Vágjuk a leveleket vékony csíkokra, és a felét adjuk a leveshez. Hagyjuk rottyanni kettőt, majd 
pépesítsük botmixerrel. Ezután adjuk hozzá a citromlevet és a maradék spenótot. 

Takarjuk le, és hagyjuk kihűlni.  

Elkészítési idő: 20 perc 
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SERPENYŐS GOMBALEVES 

Hozzávalók 2-3 adaghoz: 

 250 g gomba 

 75 g rizs 

 1/2 fej vöröshagyma 

 1 mk. majoranna 

 1 mk. mustár 

 1 ek. paradicsompüré 

 5 ek. olívaolaj 

 só, bors 

 

Elkészítés: 
A gombát vágjuk fél centis szeletekre, a hagymát kockázzuk fel.  

Egy nagy serpenyőben tegyük fel az olajat, és kezdjük el sütni rajta először a hagymát, aztán 
adjuk hozzá a gombát is. Időnként megkeverve tíz percig pirítsuk, amíg a gomba széle szép 
barna lesz. Adjuk hozzá a rizst, és ezzel együtt pirítsuk további tíz percet.  

Öntsük fel 6 dl vízzel, és jól keverjük el benne a paradicsompürét és a mustárt. Ezután fűsze-
rezzük majorannával, mustárral, sóval, borssal, és főzzük át a levest 10 perc alatt. 

Elkészítési idő: 30 perc 
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PIKÁNS KUKORICA-KRÉMLEVES 

Hozzávalók két adaghoz: 

 300 g kukorica 

 negyed vöröshagyma 

 1 dl tejszín 

 2 csipet rozmaring 

 1 csipet szárított gyömbér 

 1 ek. olaj 

 só, bors 

 

Elkészítés: 
Az olajon pároljuk meg az apróra vágott hagymát.  

Tegyük rá a kukoricát, hagyjuk sercegni kicsit, majd öntsük fel fél liter vízzel. Fűszerezzük 
rozmaringgal, gyömbérrel és borssal, és főzzük puhára a kukoricát.  

Vegyük le a tűzről, sózzuk meg, és botmixerrel pépesítsük.  

Keverjük hozzá a tejszínt, és forraljuk össze az egészet.    

 
Elkészítési idő: 20 perc 
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ADRIA PARADICSOMLEVES 

Hozzávalók 3-4 adaghoz: 

 500 g olasz paradicsomszósz 

 100 g ajvár 

 60 cm-nyi szálzeller 

 5 ek. olívaolaj 

 2 olívabogyó 

 1 babérlevél 

 só, bors 

 

Elkészítés: 
Olívaolajon kissé pirítsuk meg a vékonyra szelt szálzellert és a felkarikázott olajbogyót. 

Keverjük hozzá az ajvárt, kevergessük, és hagyjuk sercegni kicsit. 

Öntsük fel a paradicsomszósszal és fél liter vízzel, adjunk hozzá egy babérlevelet.  

Sózzuk, borsozzuk a levest ízlés szerint, és forraljuk három percig. 

 
Elkészítési idő: 10 perc 
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GÖRÖG LENCSELEVES 

Hozzávalók: 2-3 adaghoz 

 200 g lencse 

 1 fej vöröshagyma 

 2 gerezd fokhagyma 

 60 g (1ek.) paradicsompüré  

 2 ek. olívaolaj 

 1 ek. ecet 

 1 babérlevél 

 só, bors 

Elkészítés: 
Az előző nap beáztatott lencsét tegyük fel egy fazékban kis vízzel főni. Forraljuk pár percig, 

majd szűrjük le. 

Új vízben tegyük fel ismét, és most már adjuk hozzá az apróra vágott vöröshagymát, fok-
hagymát, a paradicsompürét, babérlevelet és borsot. 

Főzzük fél órát, és az utolsó tíz percben sózzuk, majd öntsük hozzá az olívaolajat és ecetet is. 

Elkészítési idő: 45 perc 

 
 

 

 



  

KAUKÁZUSI 

MEDVEHAGYMALEVES 

Hozzávalók  két adaghoz: 

 40 g medvehagyma 

 20 g kapor 

 2 dl tej  

 30 g margarin 

 4-5 ek. citromlé 

 egy ek. liszt 

 2 babérlevél 

 só, bors  

 

 

Elkészítés: 
A kaprot vágjuk nagyon apróra, a medvehagymát pedig 3-4 cm-es darabokra. 

A margarinon pároljuk 2 percig az összevágott zöldeket, majd öntsük fel egy pohár vízzel. 
Sózzuk, borsozzuk, és tegyük takarékra. 

Közben a tejben keverjük el a lisztet. A búzaliszt mellett használhatunk, zablisztet vagy ku-
koricalisztet  is ízlés szerint. Állandó keverés mellett, apránként öntsük a levesbe, és ad-
juk hozzá a frissen csavart citromlevet is. 

Forraljuk össze, de végig maradjunk mellette, mert könnyen kifut. 

 
Elkészítési idő: 15 perc 
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ILLATOS KÖRTEKRÉMLEVES 

Hozzávalók  2-3 adaghoz: 

 400 g körte (kompót is megfelel) 

 2 dl tej  

 10 g fehérrépa 

 10 g keményítő 

 fél citrom héja 

 2-3 ek. cukor vagy annak megfelelő 
édesítő 

 késhegynyi só 

 

 

 

Elkészítés: 
Fél liter vízben főzzük puhára az apróra vágott fehérrépát. Ízesítsük citromhéjjal, sóval és 

édesítővel.  Közben pucoljuk és vágjuk fel a körtét.  

Amikor a répa teljesen megpuhult, adjuk hozzá a körtét, és amíg felforr, keverjük ki a kemé-
nyítőt a tejjel. 

Vegyük le a levest a tűzről, és bormixerrel pépesítsük. Ezután öntsük hozzá a tejet, és végeze-
tül forraljuk össze.   

 
Elkészítési idő: 20 perc 
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BORBAN FŐTT ALMALEVES 

Hozzávalók  két adaghoz: 

 350 g savanykás  alma 

 40 g cukor 

 1 dl bor 

 fél citrom leve és héja 

 5 cm egész fahéj 

 10 db szegfűszeg 

 10 g étkezési keményítő 

 egy csipet só 

 

 

 

Elkészítés: 
Az almákat hámozzuk meg, csumázzuk ki, és vágjuk nyolc szeletre. Szeleteljük tovább ke-

resztbe fél centis darabokra. 

Egy kisebb fazékba töltsünk fél liter vizet, csavarjuk bele a citromot és reszeljük bele a citrom 
héját is. 

Adjuk hozzá a fahéjat, szegfűszeget és a sót, bort  és végül a felszeletelt almát, is, fedjük le, és 
forraljuk fel.  

Közben keverjük ki a keményítőt egy pici vízzel, és amikor felforrt a leves, állandó kevergetés 
mellett öntsük apránként hozzá a keményítőt.  

Forraljunk rajta egyet a keményítővel is, aztán pedig rögtön zárjuk el. Hagyjuk rajta a fedőt, 
így hűljön ki. 

Elkészítési idő: 15 perc 
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NAPLEMENTE LEVES 

44 

Hozzávalók két adaghoz: 

 300 g sárgarépa 

 1 dl tejszín 

 1 mk. narancshéj  

 1 mk. só 

 1 csipet őrölt fahéj 

 

Elkészítés: 
A répát tisztítsuk meg és vágjuk karikára.  

Egy fazékban öntsünk rá annyi vizet, ami ellepi, adjuk hozzá a narancshéjat, ügyelve rá, hogy 
a héjnak csak a narancsszínű része kerüljön bele, a fehérből semmiképp. 

Ha teljesen puhára főtt, turmixoljuk össze. Fűszerezzük sóval és fahéjjal, végül öntsük hozzá 
a tejszínt is. 

Elkészítési idő: 25 perc  
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INDIAI FELESBORSÓLEVES 

Hozzávalók két adaghoz: 

 1 pohár feles sárgaborsó (előző este 
beáztatva) 

 2 x 4 ek. olaj 

 1 mk. cayenne bors 

 1 babérlevél 

 1/2 tk. kurkuma 

 10 g gyömbér 

 1 tk. feketeköménymag 

 1 gerezd fokhagyma 

 1 mk. currypor 

 1 mk. római kömény 

 2 ek. citromlé 

 1 ek. barnacukor 

 3 tk. só, bors 

Elkészítés: 
Másfél liter vízben tegyük fel a borsót négy evőkanál olajjal, a reszelt gyömbérrel, a 

kurkumával, a babérlevéllel. 

Közben a másik négy evőkanál olajon pattogtassuk ki a feketeköménymagot. Vegyük le a 
tűzről, és keverjük hozzá a fokhagymát, a curry-t, a római köményt, és hagyjuk, hogy 
"kinyíljanak" az ízek.  

Amikor puhára főtt a borsó, keverjük a fűszeres ízesítést a leveshez, és a továbbiakban íze-
sítsük citromlével, cukorral és sóval. 

 
Elkészítési idő: 45 perc  
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JAPÁN MISO LEVES 

Hozzávalók két adaghoz: 

 100 g tofu 

 1 ek miso paszta 

 1 ek szójaszósz 

 2-3 újhagyma zöld része 

 1 tk. ecet 

 

 

Elkészítés: 
4 dl vízben keverjük el a miso pasztát és a szójaszószt. 

Adjuk hozzá a felkockázott tofut és a felaprított hagymát is.  

Takarékon főzzük 2-3 percig, zárjuk el, és ízesítsük ecettel. 

 
Elkészítési idő:  10 perc 
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