HOGYAN FŐZZÜNK MARADÉKAINK
F ELHASZNÁLÁSÁVAL?

Útmutató

Miért ne dobjuk ki a maradékokat?
Az Európai Unióban évente több mint 89 millió tonnányi ételt és élelmiszert dobunk ki, melynek 42 %-a a mi konyhánkban keletkezik.
Ez az adat tükrözi mindennapi magatartásunkat, mely korántsem nevezhető fenntarthatónak: a háztartási étel és élelmiszer hulladék
komoly problémát jelent, melynek keletkezését csak nagyobb
odaﬁgyeléssel és érzékenységgel lehet megoldani.
A maradékaink kukába dobásának elkerülése igenis lehetséges: pár
egyszerű recepttel az ételhulladék keletkezése megakadályozható.
Amit korábban hulladéknak neveztünk, valójában kiváló alapanyag
lehet új és ízletes ételek elkészítésénél.

RECEP T EK

Csőben sült tészta
Hozzávalók:
(4 személyre)
 350 g előfőzött tészta (makaróni, penne stb.)
 fél liter tej
 40 g liszt
 80 g vaj
 150 g kockára vágott főtt sonka
 50 g gomba
 75 g reszelt sajt
 100 g fokhagyma gerezdekre bontva
 olíva olaj
 szerecsendió
 só

Elkészítés:
Készítsd el a bechamel mártást: forrald fel a tejet, tégy bele kevés sót
és szerecsendiót, majd keverd össze 40 g olvasztott vajjal és a liszttel.
Serpenyőben pirítsd meg a fokhagymagerezdeket, add hozzá a
tisztított és szeletelt gombát, egy csipet sót, és főzd egy pár percig.
10 g vajjal vajazd ki a kerámia sütőtálat, önts két evőkanálnyi bechamel
mártást a tál aljára. Helyezd rá a tésztát, a sonkát, a gombát (a
fokhagymával együtt) és a maradék bechamel mártást (mely teljesen
beteríti majd a tésztát). A tetején oszd el a maradék vajat, és szórd
meg reszelt sajttal.
180 fokos sütőben süsd 15-20 percig, amíg barnára nem pirul a teteje.

Sült csirke pirított kenyérkockákkal
Hozzávalók:
(2 személyre)








200 g sültcsirke
saláta
2 szelet szikkadt kenyér
só
bors
balzsamecet
olaj

Elkészítés:
Ennek az elkészítése gyerekjáték, ideális megoldás csirkehús
maradékaink felhasználására. Mindezen felül ízletes és gyorsan el is
készíthető. Kockázd fel a kenyeret és pirítsd meg serpenyőben.
Csíkozd fel a csirkehúst kisebb darabokra, majd vágd fel a
salátaleveleket is. Helyezd a csirkehúst, a salátát és a kenyeret egy
nagy tálba.
Végül ízesítsd olajjal, ecettel, sóval és borssal, vagy használj joghurtos
öntetet hozzá.
Elkészítési idő: 10 perc

Őszi sütemény
Hozzávalók:
 50 g almahéj
 100 g teljes kiőrlésű liszt
 100 g kukoricapehely
 30 g mazsola
 30 g fenyőmag
 50 g nádcukor
 1 tojás
 1 teáskanál sütőpor
 tej
 só
Elkészítés:
Keverd össze egy tálban a felvágott almahéjat, lisztet, kukoricapelyhet,
mazsolát (előzőleg beáztatva meleg vízbe, majd kinyomkodva), a fenyőmagot és a tojást. Addig kevergesd a masszát, amíg össze nem áll, majd
adj hozzá egy teáskanál növényi olajat és tejet, mely lágyítja a massza állagát.
Hagyd állni kb. egy órán keresztül a hűtőben, majd helyezz sütőpapírt egy
tepsibe, végül egy kanál segítségével adagolj kis tésztahalmokat a sütőpapírra.
Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra, majd 10-15 perc alatt süsd aranybarnára a tésztát, vigyázva, hogy meg ne égjen.

E U R Ó P A I
H U L L A D É K CSÖKKENTÉS I HÉT

Az Európai Bizo ság
támogatásával

