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Receptek a 2. hétre

Aromatizált vizek:

Bogyós gyümölcsös víz

1 l víz 

1 csésze bogyós gyümölcs, lehet vegyesen (málna, szeder, eper, ribizli, áfonya..)

Cékla-menta-alma víz

1 l víz

1 csésze cékla kockázva, leveleivel együtt (a leveleket majd beleturmixolhatod a 
smoothiedba, nagyon finom és tele van ásványi anyagokkal)

1 csésze bio alma kockázva

Eper-rebarbara-citrom

1 l víz

1 csésze eper

1 bio citrom karikázva

1 nagy szál bio rebarbara

Citrusos víz 

1l víz 

1 bio citrom

1 bio narancs

1 bio grapefruit karikázva

Citrom- Zellerszár víz

1 l víz 

1 bio citrom karikázva

2-3 bio zellerszár, darabolva

Gránátalma-narancs víz

1 l víz

1 gránátalma magja

1 bio narancs karikázva
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Citrom-uborka víz

1 l víz

1 db bio (fontos, hogy bio legyen) citrom karikákra vágva

1 nagyobb vagy 2 kisebb uborka szeletelve

Tehetsz bele egy mentalevelet is ha szereted.

Smoothie:

Eper-rebarbara smoothie

1 csésze eper

1 szál rebarbara

2 banán

½ citrom hámozva

150 g spenót

500-700 ml víz

Áfonya-bazsalikom smoothie

250 g áfonya

3 banán

½ citrom hámozva

150 g bébispenót

5 szál bio bazsalikom

600 ml víz

Alma-Zellerszár smoothie

2 bio banán

2 bio alma

2 bio zellerszár

½-1 bio citrom, hámozva

500-700 ml víz
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Mango Smoothie

1 nagy, érett mangó

1 érett banán

1 Citrom hámozva, én maggal együtt teszem bele, ez a smoothiet egy kicsitt 
keserűvé teheti, de én így szeretem. El is távolíthatod a magokat, ha szeretnéd.

3 zellerszár

1 tk. Maca-por (opcionális)

1 tk. Moringa-por (opcionális)

1 tk. Spirulina-por , bio (opcionális)

1 tk. Chlorella –por (opcionális)

1 kis darab gyömbér 

1 kis darab kurkuma friss vagy fűszer

kb. 1/2 Liter víz

Az összes hozzávalót a turmixgép legnagyobb fokozatán, kb. egy percig turmixolni. 
Megkóstolni, ha nagyon sűrű, tehetsz még hozzá vizet, ha hígnak találod, akkor még 
egy banánt. Ha nem elég édes, akkor turmixolhatsz bele még egy két-három 
datolyát.

Ananász-kivi smoothie

Fél ananász kockázva

5-6 kivi hámozva

1 római saláta

500-600 ml víz

Alma-Zellerszár smoothie

2 bio banán

2 bio alma

2 bio zellerszár

½-1 bio citrom, hámozva

500-700 ml víz

Levesek:
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Spenót leves

200 g bébispenót

200 g piros kápia paprika ,magházát eltávolítva

1 gerezd fokhagyma

1 evőkanál citromlé

1 evőkanál sörélesztőpehely

1 nagyobb paradicsom

A hozzávalókat turmixold le, friss petrezselyem levelekkel és paprikaszeletekkel 
fogyaszd.

Paradicsom leves

400 g koktélparadicsom

3-4 db szárított paradicsom

50 g kesudió (4 órára beáztatva)

friss bazsalikom

1-2 gerezd fokhagyma

1 pici lila hagyma

oregano

1 evőkanál tamari

bors

Az egészet turmixold össze,

friss csírákkal, esetleg pár szem tökmaggal  fogyaszd.

Kivi-uborka-gránátalma gazpacho

400 g kivi hámozva, felkockázva

1 nagy uborka hámozva, felkockázva

1/2 gránátalma magja

3 narancs leve

friss bazsalikom

A kiviből, uborkából tegyél félre egy kis marékkal. A többit a gránátalma kivételével 
turmixold össze, majd a félretett kivit , uborkát és a gránátalma magokat tedd a 
levesbe .
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Gombaleves

100 g Bio Champion gomba

1 kis hagyma

1 fokhagymagerezd

só

fehérbors

1 ek. friss Bazsalikom vagy tárkony (ízlés szerint)

30g kesudió(3-4 órát áztatott)

1 ek. Tamari

600 ml víz vagy kesutej (készítését itt találod a blogomon)  

egy csipet chilli por

tálaláshoz

80g Champion gomba szeletelve

1 ek. friss petrezselyem zöld vagy hagyma csíra

elkészítés:

A gombát és a petrezselymet megmosni,  feldarabolni. , a hagymát és a fokhagymát 
felkockázni. 

Egy kis friss bazsalikomot, lehetőleg friss tárkonyt megmosni és felvágni.

Minden hozzávalót a turmixgépbe tenni és összeturmixolni. Megkóstolni , ha kell 
ízlés szerint fűszerezni. Tányérba önteni, gomba szeletekkel, petrezselyemmel és 
hagyma csírával tálalni.

42 C fokig melegíthető.

Cékla leves

400 g cékla hámozva, darabolva

600 ml mandulatej, (lehetőleg saját készítésű, rezeptet a blogomon talász)

1-2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál citromlé

1  narancs leve

120 g napraforgómag (4-6  órát áztatott)
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só

köménymag (őrölt)

Az összes hozzávalót turmixold össze.

Friss csírákkal, hagymakarikával , mandulaszeletekkel fogyaszthatod.

Tök  leves

200 g tök (Hocaido vagy más sütőtök), hámozva, darabolva

30 g napraforgómag/tökmag (4-6 órát áztatva) vagy egy érett avokádó

1 db gyömbér (2 cm)

1 gerezd fokhagyma

só

egy csipet frissen reszelt szerecsendió

500 ml víz/ mandula- vagy kókusztej

1 tk. citromlé

1 tk. Tamari

Az összes hozzávalót a turmixgép legmagasabb fokozatán összeturmixolni.

A levest egy mély tányérba merni. Friss csírákkal tökmaggal, szárított 
hagymakarikákkal, piros felkockázott kápiapaprikával és tökmaggal tálalhatod.

Paradicsom gazpacho

1 csésze koktél paradicsom darabolva

1 db közepes kígyóuborka, kockázva

1 pici lilahagyma

2 gerezd fokhagyma

1 sárga kaliforniai paprika, szeletelve

1 evőkanál citromlé

bors

só

a paradicsomból, paprikából, uborkából összesen egy maréknyit félreteszünk, a többi
hozzávalót leturmixoljuk, majd a félretett zöldségeket hozzátéve fogyasztjuk
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Főételek, saláták, desszertek:

Erdei gyümölcssaláta

300 g bébispenót

1 csésze paradicsom szeletelve

1 csésze uborka szeletelve

Öntet:

1/2 csésze szeder vagy áfonya

1/2 csésze málna

Turmixold össze és öntsd a salátádra

Töltött Avokado

1 nagyobb avokado

1 zellerszár

1 csésze datolya paradicsom

2 gerezd fokhagyma

kakukkfű,

1 teás kanál paprika por

1-2 szál bazsalikom

1 piros kaliforniai paprika, 

kakukkfű

pici schalotten vagy fehér gyöngyhagyma

bors

Az avokadot felezd el, vedd ki a magját, távolítsd el a héját. A húsának  egy részét 
kapard ki, hogy maradjon hely a tölteléknek.

A kikapart avokadot, a 3-4 paradicsomot, a zellerszárat, a fokhagymát, a 
bazsalikomot turmixold le a paprikaporral együtt.

A paradicsom másik felét, a paprikát ,  és a hagymát kockázd fel, keverd össze a 
masszával és töltsd az avokadoba.

A tetejét diszítsd  bazsalikomlevéllel és petrezselyem zölddel..

Cukkini spagetti paradicsom szósszal

a tésztához
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1 kisebb friss cukkini

2 kis só

a paradicsom Pestohoz

1 paradicsom

20 g szárított paradicsom

20 g szárított paprika (elhagyható)

1 kk. répa (apróra reszelve)

1 kk. Zeller (apróra reszelve)

1 fokhagymagerezd

egy kisebb hagyma fele

1-2 datolya

1 kk. citromlé

1 kk. olasz fűszerkeverék (vagy friss bazsalikom, oregano, kakukkfű)

1 kk. Olivaolaj

csipet só

Frissen őrölt bors

Esetleg kis víz

Minden hozzávalót a turmixgépbe tenni, összeturmixolni és kockákra vágott 
paradicsommal tálalni.

paradió –Parmezán

10 -20 g paradió

½ gerezd fokhagyma, 

csipet só

A hozzávalókat egy konyhagépbe jól összeturmixolni, hogy parmezánhoz hasonló 
állagú legyen.

Elkészítés:

A cukkinit megmosni..

egy spirálozóval vagy julien vágóval spagetti csíkokra vágni.A cukkini spagettit egy 
tába tenni és kissé besózni. 15 percig állni hagyni, utána a levét kinyomkodni.
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A cukkinit a paradicsom szósszal összekeverni, tányérra tenni.

paradió-Parmezánnal vagy mandula pehellyel megszórni.

Friss bazsalikommal tálalni.

Cukkini spagetti pesztóval

a tésztához

1 kisebb friss cukkini

2 kis só

A  Pestohoz:

1 marék medvehagyma vagy rukola

1 gerezd fokhagyma (ha rukolával csinálod)

1 ek. kendermag vagy fenyőmag

1 kk. citromlé

1 kk. narancs lé 

1 kk. olasz fűszerkeverék (vagy friss bazsalikom, oregano, kakukkfű)

1 ek. olivaolaj

csipet só

frissen őrölt bors

esetleg kis víz

Minden hozzávalót a turmixgépbe tenni, összeturmixolni.

Paradió –Parmezán

10 -20 g paradió

½ gerezd fokhagyma, 

csipet só

A hozzávalókat egy konyhagépbe jól összeturmixolni, hogy parmezánhoz hasonló 
állagú legyen.

Elkészítés:
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A cukkinit megmosni..

egy spirálozóval vagy julien vágóval spagetti csíkokra vágni.A cukkini spagettit egy 
tába tenni és kissé besózni. 15 percig állni hagyni, utána a levét kinyomkodni.

A cukkinit a paradicsom szósszal összekeverni, tányérra tenni.

Paradió-Parmezánnal vagy mandula pehellyel megszórni.

Friss bazsalikommal tálalni.

 Retek-uborka-alma saláta

2 bio alma, szeletelve

1 csokor retek karikázva

1 nagy kígyóuborka szeletelve

1 csésze koktélparadicsom, felekre vágva

Tedd a zöldségeket egy tálba és öntsd le a következő saláta öntettel.

Dresszing:

1 evőkanál hidegen sajtolt szezám olaj, vagy oliva

1 teáskanál bio vagy saját készítésű mustár

1-2 gerezd fokhagyma

só, bors

Almás-mákos- áfonyás sütemény

Tészta

Hozzávalók:

1,5 csésze mandula (áztatva, őrölt)
1/2 csésze kókuszreszelék
1/2 csésze datolya
3 evőkanál kókuszolaj (folyékony)
3 evőkanál mandulatej
vanília
csipet só

Elkészítés:
Tedd az összes hozzávalót S-késes turmixgépbe és turmixold egyenletes tésztává! 
Egy süteményformát szórj be egyenletesen kókuszreszelékkel és kézzel vagy 
kanállal nyomkodd bele a masszát!
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Mákos töltelék

Hozzávalók:

1 csésze mák (őrölt, áztatott)
1 csésze datolya
citromlé

Egy S késes konyhai géppel dolgozd össze a hozzávalókat és tedd rá a kész 
tésztára!

Almás réteg

5 alma

150g áfonya

Reszeld le az almát!

Ízesítsd fahéjjal, szegfűszeggel és kevés citromlével és keverj hozzá 3 evőkanál 
útifűmaghéjat!

Helyezd a mákos töltelékre!

Ezt követően az áfonyákat turmixold sima krémmé és díszítsd fel vele a tortát, majd 
az egész süteményt helyezd legalább 1 órára a hűtőszekrénybe! A tetejét egész 
áfonyaszemekkel díszítheted.

Töltött alma

2 nagyobb alma

1-1/2 evőkanál mazsola, 

1-2 szem datolya

1 kiskanál citromlé

4-5 szem dió, szeletelve

1-2 szem szárított bio sárgabarack

mézeskalács fűszer

Kapard ki az almák belsejét, és magját, hogy legyen hely a tölteléknek,

A mazsola felét, a datolyát áztasd be, majd turmixold le botmixerrel, tedd hozzá a 
mézeskalács fűszert. Majd ebbe a masszába keverd bele a kockákra vágott barackot
és a diót és a maradék mazsolát.

Töltsd az almába.

Ha van aszalód, akkor ott felmelegítheted 42 c fokig, ha nincs, akkor a sütődben, 
nyitott ajtónál 50 c fokra állítva is fel tudod melegíteni.
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Hidegen is nagyon finom.
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