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Receptgyűjtemény 

 

KIADVÁNY 

 

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. 

 

„A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti 

Iroda véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.” 

 

 

 

   



 

 

A résztvevők által készített „vegán menü” 

 

Tárkonyos céklaleves  

Hozzávalók:  

0,5 kg cékla kockára vágva 

2 evőkanál teljes kiőrlésű liszt  

2 pohár kefir  

0,5 kávéskanál őrölt bors  

0,5 kávéskanál tárkony  

tengeri só  

Elkészítése: A céklát enyhén sós vízben feltesszük főni, ha megpuhult, áttörjük. Visszatesszük 

a főzővízbe, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a tárkonyt, és felfőzzük. A lisztet a kefirrel 

simára keverjük, a levesbe öntjük, és felforraljuk. 

 

Rakott zöldségtál  

Hozzávalók:  

50 dkg kelkáposzta,  

2 szál póréhagyma, 50 dkg burgonya,  

40 dkg sárgarépa, só, diónyi vaj.  

Öntet:  

2 dl tejet 1 kanál liszttel elkeverni, majd 40 g sajttal, őrölt szerecsendióval sűrűre főzni.  

Elkészítés: A kelkáposztát ujjnyi vastag csíkokra, a sárgarépát 3-4 cm-es hasábokra felvágjuk. 

A kelkáposztát 10 percig, a póréhagymát és a burgonyát 5 percig, a sárgarépát 3 percig sós 

vízben főzzük, azután lecsepegtetjük. Kivajazott sütőtálba soronként lerakjuk. Az öntetet 

ráöntjük a zöldségekre, lefedjük alufóliával, pároljuk, majd 20-25 percig sütőben pirítjuk. A 

tetejét reszelt sajttal megszórva tálaljuk. 

 



 

 

 

Piskóta  

Hozzávalók 

15 dkg cukor, 

1 evőkanál méz, 

1 csomag sütőpor,  

1 vaníliás cukor 

késhegynyi szódabikarbóna, 

5 dkg vaj 

35 dkg liszt (sima és durum) 

4-5 dl tej 

 

Elkészítése: a cukrot, mézet, sütőport, vaníliáscukrot, szódabikarbónát, vajat alaposan 

összekeverünk, lisztet, tejet teszünk bele, hogy lágyabb legyen, mint a nokedli.  

Forró sütőbe tesszük. 15-20 percig nem nyitjuk ki az ajtót. Tetejét cukros tejjel megkenjük. 

 

 

 

Menta szörp recept 

Hozzávalók:  

2 bögre mentalevél 

2 kg cukor 

2 l víz 

2 citrom 

5 dkg citromsav 

Elkészítés: A mentaleveleket jól átmossuk. A felkarikázott citromot, a vizet és a mentát 

beletesszük egy fazékba, és egy napra hűvös helyre tesszük. Másnap beletesszük a cukrot és a 



 

 

citromsavat, és felforraljuk. Ha kész, leszedjük a tetejéről a citromot és a leveleket, és 

üvegekbe öntjük. Ezután meleg takarók közé, száraz dunsztba rakjuk az üvegeket kihűlni. 

 

A résztvevők gyűjtése 

 

Zöld „húsleves” 

Hozzávalók:  

2 szál sárgarépa  

2 szál fehérrépa  

2 szelet zeller  

1 szelet kelkáposzta  

1 fej vöröshagyma héjastól  

2 gerezd fokhagyma  

1 szál lestyánlevél  

1 kávéskanál köménymag  

0,5 kávéskanál majoranna  

2 evőkanál hidegen sajtolt olaj  

tengeri só  

Elkészítése: A feldarabolt zöldségeket hideg vízben feltesszük főni, a fűszerekkel együtt. 

Amikor minden megpuhult, elzárjuk a tüzet alatta, az olajat a tetejére öntjük. Betétként korpás 

búzadarából készült galuskát adjunk hozzá. (búzadara, víz, curry, vagy kurkuma, 12%-os 

tejföl) 

 



 

 

Szezámmagos vajkrém házilag 

Hozzávalók:  

1 csésze margarin vagy vaj  

10 dkg szezámmag  

1 csomó petrezselyem  

2 gerezd fokhagyma  

4 evőkanál joghurt  

1 mokkáskanál kakukkfű (majoranna, bazsalikom)  

1,5 mokkáskanál őrölt bors  

1 evőkanál citromlé  

1 mokkáskanál só vagy vegeta  

Elkészítése: A szezámmagot aranysárgára pirítjuk, majd megőröljük. Az apróra vágott 

petrezselymet, a lereszelt fokhagymát, vajat habosra keverjük, majd hozzáadjuk a többi 

hozzávalót is. 

 

 

 

Vegán zöldségfasírt 

Hozzávalók: 

fél kg zöldség, pl. cékla 

1-2 hagyma 

3-4 gerezd fokhagyma 

3-4 evőkanál mustár 

6 evőkanál csicseriborsóliszt 

teljes kiőrlésű liszt vagy zsemlemorzsa 

só, bors, piros paprika, egyéb fűszerek 

Elkészítés: A céklát lereszeljük, megsózzuk, és kb. 20 percre állni hagyjuk, majd 

kinyomkodjuk a levét, amit engedett. Összekeverjük az aprított hagymával és a 

fokhagymanyomóval kinyomott fokhagymával. Megsózzuk, majoránnát, petrezselymet, kevés 

pirospaprikát, borsot, ízlés szerint csípős paprikát adunk hozzá. Majd annyi 

csicseriborsólisztet teszünk a keverékbe, hogy fasírtokat tudjunk belőle gyúrni. A fasírtokat 

prézlibe forgatjuk, és forró olajban, vagy sütőben (sütőpapírral bélelt tepsiben) barnára sütjük. 

Ízlés szerint szezámmagot vagy más magvakat is keverhetünk a fasírtba. 

 



 

 

Köles krokett  

A kölest négyszeres mennyiségű vízzel, pici sóval megfőzzük. Adunk hozzá apróra vágott 

vöröshagymát, fokhagymát, beáztatott, kinyomkodott barnakenyeret, sót, majorannát és annyi 

teljes kiőrlésű lisztet, hogy összeálljon. Jól összegyúrjuk, kis golyókat formálunk, és bő, forró 

olajban kisütjük. 

Padlizsán pörkölt  

Hozzávalók:  

1 kg padlizsán,  

20-30 dkg hagyma,  

só, fűszerek.  

Elkésztés: Bő olajban megdinsztelni üvegesre a hagymát. Héjától megtisztítani a padlizsánt, ujjnyi 

vastag csíkokra szelni, majd az olajban egész puhára dinsztelni. Ízlés szerint fűszerezni. 

 

Almás pite 

Hozzávalók: 

Tészta 

40 dkg liszt 

125 g kókuszolaj 

110 g cukor 

1/8-ad kávéskanál sütőpor 

5-7 evőkanál növényi tej 

1 teáskanál vaníliás cukor 

Töltelék: 

2 kg alma 

10 dkg cukor 

fahéj 

vaníliapor 

 

 

 

A tészta alapanyagait tegyük egy tálba és gyúrjuk össze, amíg szép gombóccá formálható nem 

lesz. A töltelékhez hámozzuk meg az almákat, reszeljük le és nagyjából csavarjuk ki a levét. 

Egy kevés lé maradjon az almareszelékben. (A kicsavart almalevet meg lehet inni, nagyon 

finom lesz.) Tegyük egy fazékba, cukrozzuk meg és pároljuk addig, amíg intenzíven nem 

kezdjük el érezni az illatát. Ha készen van, adjuk hozzá a fahéjat és vaníliaport. Hagyjuk 

kihűlni az almapépet. Ha kihűlt, vágjuk ketté a tésztagombócunkat és nyújtsuk ki. Az egyik 

rész lesz a süti alja, amin elsimítjuk a tölteléket, utána rátesszük a másik adag tésztát. 

Szurkáljuk meg a tetejét és 200 fokon előmelegített sütőben — sütőtől és előmelegítés 

hosszától függően — 20-30 percig süssük. Ha kihűlt a sütemény, akkor ízlés szerint 

porcukorral megszórható. 

 



 

 

 

A kiadványban található receptek forrása: az ifjúsági cserén résztvevő vegán Szakács 

receptjei, valamint a résztvevők családi köréből származó receptek. 
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