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SPENÓTOS, PARADICSOMOS PENNE 

Hozzávalók két adaghoz 
 250 g tészta 

 300 g friss spenót 

 4 paradicsom 

 5-6 gerezd fokhagyma 

 20 g fenyőmag 

 1 dl olívaolaj 

 Illatos sajt (vegán sajt) 

Elkészítés: 

Tegyük fel a tésztát főni. Eközben a felhevült olajba szórjuk bele az összeaprított fokhagymát 
és a fenyőmagot, és fél percen át hagyjuk sercegni. Vigyázzunk, nehogy megégjen.  

Ezután tegyük rá a spenótot, és az előbb félbe, aztán karikákra vágott paradicsomot. A díszí-
téshez hagyjunk pár darabot ebből is, abból is. 

Sózzuk, borsozzuk, keverjük el a szószt, és fedjük le 5-10 percre. 

Akkor jó, amikor minden spenótlevél összeesett és levet eresztett a paradicsom. 

A tésztát szűrjük le, és locsoljuk meg olívaolajjal. Tálaláskor merjünk rá a spenótos szószból, 
majd szórjuk meg sajttal.  
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CUKKINIPAPRIKÁS 

Hozzávalók három adaghoz 
 4 kisebb cukkini 

 2 vöröshagyma 

 2 gerezd fokhagyma 

 3 kávéskanál piros-
paprika 

 erős paprika ízlés sze-
rint 

 olaj 

 bors, só, őrölt kö-
mény 

 

Elkészítés: 

A cukkíniket vágjuk félbe, kaparjuk ki a belsejét és vágjuk fel fél cm vastag szeletekre. A 
belsejét pürésítsük, és nyomkodjuk ki a levét. 

A hagymát vágjuk apróra, pirítsuk meg az olajon, majd adjuk hozzá a fokhagymát. Ke-
verjük bele a cukkini belsejét, főzzük pár percet, közben fűszerezzük (de sózni a végén 
célszerű). 

Öntsük fel kis vízzel, és tegyük bele a felszeletelt cukkinit, és így forraljuk még 10 percet, 
de vigyázzunk, ne főjön szét a cukkini. 

Tálaljuk főtt vagy hagymás krumplival. 
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SPENÓTOS RIZOTTÓ 

Hozzávalók: két adaghoz 

 250 g friss spenót 

 120 g rizs (én három-
színű opál rizst hasz-
náltam) 

 1 vöröshagyma 

 2 evőkanál (növényi) 
tejszín 

 3 evőkanál aprított 
petrezselyem. só, 
bors, egy csipet menta 

 3 evőkanál olívaolaj  

 

Elkészítés: 

Az apróra vágott hagymát megpirítjuk az olajon, majd rádobjuk a spenótleveleket.  

Fűszerezzük, és fedő alatt pároljuk 10 percen keresztül. 

Öntsük bele a rizst, a tejszínt, és másfél bögre vízzel főzzük, amíg a rizs meg nem puhul. 
Ha szükséges, az elfőtt vizet pótoljuk.  
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LUKULLUSZ ÉS KUSZKUSZ 

Hozzávalók két adaghoz 
 7 db lukullusz paradi-

csom 

 4-5 gerezd fokhagyma 

 120 g kuszkusz 

 4 evőkanál csíkokra 
vágott friss bazsali-
kom   

 olívaolaj 

 

 

Elkészítés: 

A kuszkuszt kétszeres lobogó sós vízbe öntjük, és rögtön elzárjuk. Öntözzük meg olíva 
olajjal, forgassuk át, és fedjük le. 

Melegítsünk olajat egy serpenyőben, majd a szeletelt fokhagymát és a hosszában félbevá-
gott paradicsomokat tegyük bele. A paradicsomot a belső felével lefelé kezdjük el sütni. 

Amikor kezd szaftosodni, fordítsuk át, a fokhagymát igazgassuk el a tetején, sózzuk, bor-
sozzuk. Ha kell, kicsi vizet öntsünk alá, nehogy megégjen a fokhagyma. 

Közben vágjuk csíkokra a bazsalikomot, és keverjük a még forró kuszkuszhoz. 
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ÜDÍTŐ KRUMPLISALÁTA 

Hozzávalók két adaghoz 
 500 g krumpli 

 5 evőkanál (növényi) 
joghurt 

 2 szál újhagyma zöld-
je 

 2 kávéskanál szezám-
mag 

 1 kávéskanál lenmag 

 1 kávéskanál frissen 
facsart citromlé 

 1 kávéskanál olaj 

 

Elkészítés: 

A krumplit héjában főzzük meg enyhén sós vízben. 

Amíg fő, készítsük el az öntetet: egy tálban keverjük össze a citromlevet, a joghurtot és a 
felkarikázott hagyma zöldjét. 

Serpenyőben olajon pattogtassuk ki a szezám és lenmagot. Tegyünk rá fedőt, mert a sze-
mek igen energikussá válnak, és vigyázzunk arra is, nehogy odaégjen. 

Amikor megfőtt a krumpli, hűtsük le, hámozzuk meg, és vágjuk 2 cm-es kockákra. 

Egy fakanál segítségével óvatosan forgassuk össze a salátát.  
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