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3. hét receptek

Smoothiek 

Banántej

800-1000 g banánt turmixoljunk össze annyi vízzel, hogy egy hígabb, de krémes 
állagot kapjunk.

Banán-zeller smoothie

4 bio banán

2 zellerszár

500 ml víz

Alma – fodroskel smoothie

2-3 bio alma

2 bio banán

200 g grünkohl (szárát eltávolítjuk)

½ hámozott bio citrom

500-700 ml víz

Ananász-kivi smoothie

Fél ananász kockázva

5-6 kivi hámozva

1 római saláta

500-600 ml víz

Kivi-narancs smoothie
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5-6 db kivi hámozva

fél liter narancslé

150 g bébispenót

5-6 szem datolya

1 banán

500 ml víz

Banán-rómaisaláta smoothie

3 banán

1 rómaisaláta

1 darab (kb 1-2 cm ) gyömbér

½ citrom hámozva

1 tk. moringa pulver (elhagyható)

500-700 ml víz

Áfonya-bazsalikom smoothie

250 g áfonya

3 banán

½ citrom hámozva

150 g bébispenót

5 szál bio bazsalikom

500-700 ml víz

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.
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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.

Saláták, főételek

Ananász saláta

1 kisebb fej római saláta, tépkedve

1 csésze ananász kockázva

1 kisebb uborka kockázva

Öntet:

½ csésze ananászt turmixolj össze 1 evőkanál szezám tahinivel és öntsd a salátádra

Feketeáfonya saláta

1 római saláta

1 uborka kockázva

1/2 mangó hámozva, kockázva

2 evőkanál hántolt kendermag

Öntet

½ mangó

1 csésze feketeáfonya 
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Turmixold össze a két gyümölcsöt és öntsd a salátára.

Szórd meg a salátát a kendermaggal.

Levesek

A leveseket fogyaszthatod hidegen de fel is melegítheted 42 °C -ig.

42°C  fölött az enzimek tönkremennek.

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.

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)

só

köménymag (őrölt)
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Az összes hozzávalót turmixold össze.

Friss csírákkal, hagymakarikával , mandulaszeletekkel fogyaszthatod.

Narancsos zellerleves

2 kisebb zeller, hámozva, darabolva

3 narancs leve

néhány levél friss bazsalikom

esetleg víz , ha sűrű lenne

Az egészet turmixold össze és friss paprikaszeletekkel fogyaszd.

Répa leves

500 g répa, darabolva

100 g naprafogómag ( 6 órára beáztatva)

600 ml mandulatej  (lehetőleg magad által készített)

1-2 gerezd fokhagyma

1 kis darab reszelt gyömbér

egy kis darab friss, reszelt kurkuma

só

bors

A hozzávalókat turmixold össze, hidegen sajtolt tökmagolajjal és pár szem tökmaggal
fogyaszd.

Töltött paprika

3 nagy kaliforniai paprika, lehet különböző színű, hogy szép legyen a szemnek is

1-2 zellerszár

1 csésze datolya paradicsom

2 gerezd fokhagyma

1-2 mangold levél

1 kisebb csokor koriander levél,

1 avokado
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1 evőkanál sörélesztő pehely

Az avokado felét,  zellerszárat, 1-2 paradicsomot, a fokhagymát turmixold le a 
fűszerekkel és a sörélesztő pehellyel.

A paradicsomot , avokado másik felét, a koriandert, a mangold levelet és a hagymát 
kockázd fel, keverd össze a masszával és töltsd a paprikába.

A paprika felső felét vágd le, távolítsd el a magházat. Miután beletöltötted a tölteléket
(jó púposra), tedd vissza a tetejére a „sapkát”

Töltött cukkini

2 kisebb vagy egy nagyobb cukkini

1-2 zellerszár

1 csésze datolya paradicsom

2 gerezd fokhagyma

1 avokado

kakukkfű,

1 teás kanál paprika por

1-2 szál bazsalikom vagy petrezselyem

kaliforniai paprika

pici schalotten vagy fehér gyöngyhagyma

A cukkini belsejét kapard ki, azért maradjon egy kis kérge

Az avokado felét, a cukkini kikapart belsejét, zellerszárat, 1-2 paradicsomot, a 
fokhagymát turmixold le a fűszerekkel.

A paradicsomot, a paprikát , az avokado másik felét és a hagymát kockázd fel, 
keverd össze a masszával és töltsd vissza a cukkinibe.

A tetejét diszítsd  petrezselyem-, koriander- vagy bazsalikom levelekkel.

Töltött savanyúkáposzta

Hozzávalók:

„hús”gombócokhoz:

60 g napraforgómag (4-6 órát áztatva)
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30 g darált dió

1 pici lilahagyma

1 kisebb fokhagymagerezd

kis bors

só

1 tk. paprika fűszer

1 tk. füstölt paprika

1 tk. majoranna

1 csipet őröltkömény 

bio savanyúkáposzta, vagy saját magunk által fermentált kápszta

hozzávalók a paradicsom szószhoz:

2 friss paradicsom

2-3 szárított paradicsom    

só

bors

1  friss paprika

pici  csípős paprika (ha szereted)

elkészítés:

A „hús”gombóc összes hozzávalóját egy s késes konyhai géppel összedolgozzuk. Ha

szükséges tehetünk hozzá még vizet.

A masszából gmbócokat formálni és a savanyúkáposztába göngyölni.
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Paradicsom szósz elkészítése:

Az összes hozzávalót turmixgépben vagy botmixerrel összedolgozzuk..

Szervírozás:

A gombócokat tányérra tenni , paradicsomszósszal , esetleg nyers vegán tejföllel 

tálalni..

Magyar Lecsó

Hozzávalók:

1 darab sárga paprika

1 darab piros paprika

1 darab zöldpaprika

kisebb csípős paprika (ha szereted)

1 kis lilahagyma

3 paradicsom

1 teáskanál hidegen sajtolt olaj (lenmag, kender …)

bazsalikom

bors

só

½ rész füstölt paprikapor

½ rész paprikapor

Elkészítés:

Vágd a paprikát apróra!

Vágd fel a hagymát és 1 db paradicsomot!

Helyezd egy tálba és hagyd állni egy kis sóval 1 órán át!

Paradicsom szósz:
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Turmixolj össze 2 darab paradicsomot, egy kis hagymát és a paprikát, valamint a 
fűszereket és az olajat!

Add hozzá a mártást a paprikához, a hagymához és a paradicsomkockához!

Ha szeretnéd kicsit melegíteni aszalóban legfeljebb 40 fokra melegítheted.

Petrezselyemmel díszítve és nyersvegán ropogóssal tálalhatod!

Aromatizált vizek, 

Citromos víz

1l víz

2 bio citrom karikázva

1 bio lime karikázva

Citrusos víz 

1l víz 

1 bio citrom

1 bio narancs

1 bio grapefruit karikázva

Bogyós gyümölcsös víz

1 l víz 

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

Ananász- narancs-bazsalikom

1 l víz

1 csésze ananász

1 bio narancs szeletelve,

1-2 szál bio bazsalikom
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Citrom- Zellerszár víz

1 l víz 

1 bio citrom karikázva

2-3 bio zellerszár, darabolva

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

Répa-alma-gyömbér víz

1 l víz

1 csésze bio répa, hámozva, szeletelve

1 csésze bio alma, hámozva, szeletelve

1 kis darab (kb. 2 cm) gyömbér, hámozva, szeletelve

Mivel egész éjjel áznak a vízben a zöldségek, gyümölcsök, nagyon sok vitaminnal és
ásványianyaggal gazdagítják reggeli italunkat.

Desszertek

Brownie

2 csésze áztatott, szárított dió

1 császe mandula 

½ csésze datolya

1/2 csésze mazsola

 kis vanilia

csipet só

¼ csésze karob

½ csésze nyers kakaópor
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Csokiöntet:

2 evőkanál olvasztott kakaóvaj

2 tk. nyers kakaópor

½ tk. Agaveszirup vagy más természetes folyékony édesítőszer

A diót és a mandulát egy s késes konyhai gépben finomra darálni .

Kakaót, karobot, sót vaniliát hozzáadni és még egy kicsit tovább mixelni.

Hozzáadjuk a datolyát és a mazsolát és addig mixelni míg egy homogén masszát 
kapunk.

A  tésztát egy sütőformába nyomkodjuk.

Hűtőszekrényben 4-5 órát hűtjük.

A browniet kiszedjük a formából, felszeleteljük. Csokoládémázzal és esetleg nyers-
vegán lekvárral tálaljuk .

Raffaello

1  csésze kesudió (4 Stunde áztatott)

1 csésze kókuszreszelék

15-20 db. datolya

vanilia

1 csipet só

Egy s késes konyhai gépben feldolgozni.

Golyókat formázni és kókuszreszelékben meghempergetni..
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