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ELSÕ RÉSZ

A SZUPERTÁPLÁLÉKOK
MEGÉRTÉSE

AZ EVÉS MEGTAPASZTALÁSA

K

risztus előtt kétmillió évvel vagyunk.
Vagyis nem pontosan, de valahol ekkortájt. Nevezzük csak el a Homo erectus
előtti időszaknak. Ott, a fa mellett látható
Emberszabású úr, mellette pedig kedvese, Emberszabású asszony. Az alacsony termetű, szőrös alak pedig
nem más, mint Emberszabású gyermek. A terület
többi főemlőséhez hasonlóan a család is főként csak
egymás társaságát keresi. A két felnőtt emberszabású
látja a területen élő „többieket”, idejük nagy részét
azonban gyűjtögetéssel töltik, olykor pedig vadászattal. A fennmaradó időben a többi majomhoz
hasonlóan túlzottan aggodalmas szülőként próbálják
mindentől megóvni porontyukat. Nincs szükségük
semmi interakcióra a többiekkel.
Aztán jön a háromszoros előnnyel kecsegtető
tűzhasználat. Meleget és fényt ad. Távol tartja az
éjszakai ragadozó nagyvadakat. Végül pedig – most
kérem a harsonákat –, a tűzön meg lehet főzni vagy
sütni az ételt. Hirtelen az emberszabású családok
összegyűlnek, és a tűz köré telepszenek. Immár van
közös tevékenység: a főzés.
Egyes szociológusok úgy tartják, társadalmi fejlődésünknek a főzés az alapja, hiszen a történelem
során először kellett összegyűlni és együttműködni.
Az ősi „tűzhelyek” körül alakultak ki első társadalmi
készségeink, ami sokkal könnyebben elviselhetővé
tette azt az időt, mialatt mindenki arra várt, hogy

elkészüljön az étel. Kellemes esti időtöltésnek hangzik, ugye? Én is úgy gondolom. Gyökereinket meg
nem tagadva még manapság is szoros kapcsolat áll
fenn az étel elkészítése és a társadalmi élet között,
formális és informális értelemben egyaránt.
Az étel elkészítése tehát főemlősi napjainkból
fejlődött ki (a felsőoktatásban tanuló hallgatókat kivéve). A barlanglakók biztosan nem aggódtak túlzottan azért, hogy a csokis ganázskrém nehogy túl édes,
vagy a tészta pontosan al dente legyen. Attól függetlenül, hogy félkész ételt vagy friss alapanyagokból
kerti borsólevest főzünk, manapság már többre van
szükségünk, mint hogy rábízzuk magunkat a ropogó
fahasábok tüzére.
A legtöbb szakács abban hisz, hogy az étel elkészítéséhez előbb meg kell tanulnunk az étel megtapasztalását. Ez a tapasztalat pedig három dolog körül
összpontosul, amely a „megfelelően” elkészített étel
legfőbb jellemzői: látvány, illat és íz.
Az első – a látvány – érthető, elvégre minél jobban néz ki az étel, annál ínycsiklandóbb. Rendszerint keressük a figyelemfelkeltő színeket, az ismerős
alakokat, illetve annak a jelét, hogy a szakács személyesen nekünk készítette el az ételt, mert egyszerűen
szeretetre méltók vagyunk.
A második pont kicsit trükkös: harapjunk csak
bele bedugaszolt orral egy almába, egy krumpliba,
majd egy hagymába. Szinte ugyanolyan az ízük.
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Illatok nélkül az életünk sokkal szegényebb lenne.
Attól függetlenül, hogy tudatosan (például borkóstoláskor) vagy ösztönösen szagoljuk (például levegővétellel minden falat előtt), a nagyszerű illatok
jó kulináris élményt vetítenek előre. Az agyafúrt
szakácsok rendszerint olyan fűszereket és eszenciákat használnak, amelyek inkább az étel illatához,
mintsem az ízéhez adnak hozzá, így orrunknál fogva
vezethetnek bennünket.
Minden bizonnyal már jóval előbbre jársz nálam a harmadik pontot, az ízt illetően. A végső
ítéletet természetesen ízlelőbimbóink hozzák meg,
amelyek szinte azon nyomban ügyesen felcímkézik
a bevitt ételeket: szeretem, nem szeretem. Az ízle-

Szuperételek halma: leveles zöldségek
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lés és a „szájbeli érzés” kéz a kézben járnak annak
meghatározásában, kedvünkre van-e az elfogyasztott
táplálék.
A modern konyhaművészet alapján pedig ez a jó
étel elkészítésének titka. Kész, passz.
Vagy mégsem?
Akad egy probléma az efféle konyhafilozófiával,
mégpedig az, hogy teljesen szemellenzős. A tapasztalat nem ér véget, mikor az utolsó falatot is lenyeltük.
Ez olyan, mintha odasétáltunk volna egy focipályához, belerúgtunk volna a labdába… majd mintha
csak véget ért volna a meccs, levonulunk a pályáról.
Természetesen tudnunk kellene, hová gurul a labda,
hiszen csak most kezdődik a játék.

OKOS KONYHAI PRAKTIKÁK

M

ivel a szupertáplálékokkal való főzés lényege, hogy a lehető legtöbb
tápanyagot nyerjük ki az ételekből,
a hozzávalókon kívül a főzési technikára is figyelmet kell fordítani. Általában véve az
alacsony hőmérsékletű főzés – valamint a nyers ételek – magasabb tápértéket eredményez, kiváltképp
az antioxidánsok és a vitaminok szempontjából.
Vannak azonban olyan ételek, amelyeket magasabb
hőfokon kell elkészítenünk, hogy megfelelő legyen
az ízük. A szupertáplálékok konyhája a hozzávalók
összességére, nem csupán az egyes részekre vagy
egyetlen kivételes főzési módszerre összpontosít.
Nyugodtan válasszuk azt, amelyikkel a legjobb ízű
és egészséges lesz az étel. Néhány technikáról azonban ejtenék egy-két szót.
Az elektromos szitától a nagyméretű rizsfőző berendezésekig számtalan felesleges ketyerét tárolunk
a konyhánkban. Buzgó törekvéseink ellenére ezek
a háztartási kisgépek (avagy jó szándékkal adott ajándékok) többnyire otthonunk legsötétebb és legporosabb zugaiban végzik lesben ólálkodva, folyamatos
bűntudatot keltve, hogy nem vezetjük tökéletesen
a háztartást… nos, dehogynem.
Egy igazi szakács a megmondhatója, hogy
a konyhában voltaképpen nincs másra szükségünk,
mint néhány jó késre. Jóllehet a minimalizmus érté-

kelendő, a természetes ételek elkészítésében szerzett
tapasztalatom alapján néhány további eszközt is beszereztem. Ezek az eszközök segítenek abban, hogy
időt spóroljunk meg, nagyobb kedvvel végezzük az
előkészületeket, és biztosítják, hogy tudjunk olyan
technikával dolgozni, amellyel egészségesebb ételeket
főzünk. Elvégre minél hatékonyabb a konyhai eszköztárunk, annál többször készítjük el a nagyszerű
fogásokat. Higgyenek nekem.

NAGY SEBESSÉGÛ TURMIXGÉP –
A MINDENTUDÓ KETYERE
Ha csak egyetlen konyhai eszközt vásárlunk meg,
mindenképp a turmixgép legyen az. Ezzel készíthetünk smoothie-kat, turmixokat, leveseket, szószokat,
mártogatósokat, fagylaltot és rengeteg mást is. A jobb
minőségű gépek (amelyeket gyakran nagy sebességűnek hívnak) sokkal rövidebb idő alatt turmixolnak,
mint a régi, olcsóbb változatok, sőt a turmixolt étel
állaga is megfelelőbb, így tehát minőséget vásárolunk
a pénzünkön. Ha nem ruházunk be újba, a régi gép
is megteszi, feltéve, hogy van türelmünk olykor leállítani és visszatuszkolni a szélére lerakódott pépet,
aztán hagyni néhány perccel tovább dolgozni, hogy
megkapjuk a megfelelő állagot.
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KIS MÉRETÛ TURMIXGÉP –
A KICSI MINDENTUDÓ
KETYERE
A nagy mellé vásároltam egy kisebb méretű turmixgépet. Ez főként szószok vagy pürék készítésénél tesz
jó szolgálatot, főleg akkor, amikor nem akarjuk a nagyobb gép kelyhének aljáról spatulával kapargatni
a maradékot. Mióta megvan, nem tudom elképzelni,
előtte hogyan lehettem meg nélküle – elengedhetetlen konyhai eszköz. A viszonylag jutányos árú kis
turmixgép gyorsan dolgozik és könnyű tisztítani.
Nevethetünk a bárgyú reklámjaikon, mégis helyük
van az egészséges konyhában. Nagyon javaslom
a megvásárlását.

KONYHAI ROBOTGÉP –
A SZEMÉLYES KUKTA
Mintha saját konyhai asszisztensünk lenne, aki bármikor, pillanatok alatt darabol, vág, darál, aprít és
turmixol. Nem hangzik rosszul, ugye? Ilyen egy robotgép. Ahelyett, hogy könnyeinkkel küszködnénk
a hagyma felvágásakor, bízzuk inkább a konyhai
robotgépre, amely megbirkózik minden zöldséggel
és gyümölccsel. A salsáktól, csatniktól, süti- és kenyértésztáktól, a házi liszttől, az aprított dióféléktől,
az energiaszeletektől és álmaink összes többi mixétől
mindössze egy gombnyomás és 10 másodpercnyi
berregés választ el. A legjobb minőségű konyhai
robotgépek hosszú időre társainkká válnak, ám ha
szűkös a költségvetésünk, válasszuk az olcsóbbakat,
azok is igáslóként szolgálnak majd a konyhában.
A konyhai robotgépek amellett, hogy időt takarítanak meg nekünk, egyes receptekhez elengedhetetlenül szükségesek. Jóllehet néha nagy sebességű turmixgép helyettesítheti, a kívánt eredmény eléréséhez
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hosszabb időre lesz szükség, ugyanis a turmixgépek
nem annyira hatékonyak a sűrűbb anyagok pürésítésében, mint a konyhai robotgépek. Én leginkább
arra használom a konyhai robotgépet, hogy teljes
kiőrlésű lisztből tésztát készítsek a sütőben (vagy
aszalóban) készült finomságoknak. A konyhai robotgépben a természetes gabonaféléket, babokat vagy
aszalt gyümölcsöket tökéletesen finom, tésztaszerű
anyaggá gyúrhatjuk, amivel az üres kalóriákat, finomított lisztet és cukrot tartalmazó ételek helyett
ízletes, tápanyagban gazdag fogásokat készíthetünk.
Gondoljunk csak bele: a konyhai robotgépben
mindössze 2 perc alatt világklasszis salsát készíthetünk. Vagy a kedvenc összetevőinket tartalmazó
energiaszeletet, a feléért, mint amennyit a boltban
kérnek érte. Kell még mást is mondanom?

ASZALÓGÉP –
A KÍMÉLETES SÜTÕ
Az aszalógép kétségkívül ravasz holmi. Ez az eszköz
nagyon jó arra, hogy hosszú ideig alacsony hőfokon
süssünk vele, anélkül hogy az étel megégne. A meleg
levegő cirkulál az aszaló tálcái között, így néhány
óra leforgása alatt távozik a felesleges nedvesség, az
eredmény pedig sült jellegű fogás.
Miért válasszuk ezt a szuperlassú módszert? Az
első ok a kulináris kreativitás: olyan újszerű természetes ételeket készíthetünk, mint például a gyümölcsbőr, a csíráztatott gabonamag-tortilla, ropogós
magvas keksz, liszt nélküli, puha, gyümölccsel édesített sütik. Akár egyetlen hozzávalót is beletehetünk,
például a banánt az egyik legfinomabb természetes
édességgé változtathatjuk: édes és karamellszerű banánpürét készíthetünk. Az alacsony hőmérséklet miatt a tápanyagok nagyobb része (például az egészséges
enzimek és a természetesen előforduló vitaminok)

megmarad. Ezzel szemben a magas hőmérsékleten
való főzés során értelemszerűen értékes tápanyagok
mennek veszendőbe.
Persze az aszalógép sem hibátlan. Talán az egyik
legjogosabb ellenérv a használatával kapcsolatban az,
hogy rengeteg drága időt kell szánni rá. A recepttől
és a kiválasztott hőmérséklettől függően egyes ételek
akár 12 órán keresztül is készülhetnek benne. Ha
pedig eközben mindenféle finom illatok szállnak ki
belőle, a várakozás meglehetősen nehéz lehet. Ezért
a türelmetleneknek nem ajánlott eszköz.
Az aszalógéppel készült ételek sokkal érzékenyebbek a nedvességre, mint a hagyományos úton sütöttek, így a párás levegő nemcsak az aszalás folyamatát
hátráltatja, hanem például a ropogós kekszekből alig
egy nap alatt ragacsot csinál. Ezt a problémát kiküszöbölhetjük, ha szorosan záródó, a nedvességet
kívül tartó dobozba tesszük el őket.
Az itt felsorolt konyhagépek közül aszalógépre
van a legkevésbé szükségünk, én is olykor hetekig
elő sem veszem. Mindazonáltal a berendezés kiváló,
rendkívül ízletes és egészséges nassokat készít, amelyeket más módszerrel legtöbbször nem tudnánk
megcsinálni. A könyvben található receptek egyikéhez sem szükséges ez a berendezés, ám néhány hozzávaló tápanyagértékét növelhetjük használatával.

ÖKOSERPENYÕ –
A TISZTÁBB ÉS ZÖLDEBB
SÜTÉS ZÁLOGA

nemcsak a mosogatásnál jött jól, hanem kevesebb
zsiradékot kellett hozzájuk használni, ezért az így
készült ételek is egészségesebbek lettek. Nagyszerű
ötlet volt. Idővel azonban kiderült ennek hátulütője
is: a letapadásgátló anyagok (leginkább a Teflon, de
a legtöbb ilyen serpenyőre igaz) rendkívül mérgező
vegyületeket tartalmaznak. Ezek a vegyi anyagok
– különösen a PTFE nevű karcinogén – felszabadulnak, ha a serpenyőt magas hőfokra hevítjük…
és átjárják az ételeinket, miközben főzzük őket. Magától értendő tehát: ezek a serpenyők nem biztonságosak, egyáltalán nem egészséges bennük a sütés,
kerüljük őket.
Mihelyt napvilágra került az igazság, sokan viszszatértek a „sima” alumínium vagy öntöttvas serpenyőkhöz, így ismét több olajjal kezdtek sütni.
Szerencsére azonban megérkezett a megoldás: az
ökoserpenyők. Ezek az új fajta, „zöld” serpenyők
környezetbarát anyagokból készülnek, mint például
a kerámia, és ugyancsak nem tapad le bennük az
étel, így nem csupán könnyen készíthetünk bennük
egészségesebb ételeket, hanem a használatuk is biztonságos, és nem tartalmaznak mérgező anyagokat.
Egyes serpenyők akár újra felhasznált anyagokból
készülnek.
Ha itt vagy bármely más szakácskönyvben
letapadásgátló serpenyő olvasható a recepteknél,
ígérjék meg nekem, hogy ökoserpenyőt használnak!
Ezekből számos kiváló márkájú kapható, és használatukkal zöld, méregmentes és egészséges életet
élhetünk!

Egykor a letapadásgátló serpenyők voltak a háztartásai boltok királyai. A rendkívül hasznos főzőfelület

Okos konyhai praktikák | 49

H ARMADIK RÉS Z

RECEPTEK
A

 szimbólum szupertáplálékot jelöl.

SÜTÉS NÉLKÜLI BROWNIE
24 DARAB KICSI NÉGYZET

Ez a fantasztikus desszert valahol a brownie és a karamellás sütemény között helyezkedik el a skálán.
A gyümölcsökkel, diófélékkel és tiszta kakaóval készült édesség tápanyag tekintetében megegyezik
az alap energiaszelettel és az úti mixszel. (Nem mintha kifogásra lenne szükségünk, ha ezt a brownie-t
fogyasztjuk.) Mellesleg 5 perc alatt elkészíthető.

1 csésze puha, magozott medjoul
datolya (10-11 darab)
1 csésze nyers dió

 ½ csésze kakaópor
csipetnyi só

Tegyük a diót robotgépbe, és daráljuk néhány másodpercig, hogy durva
lisztet kapjunk. Míg megy a gép, adjuk hozzá a datolyát, a kakaóport
és a sót, majd turmixoljuk morzsolódó, nedves tésztává. A datolya nedvességtartalmától függően szükség lehet némi vízre – egyszerre csak
egy kávéskanállal adjunk hozzá! –, hogy a tészta kellőképp összeálljon.

 1 evõkanál – ½ csésze hántolt

kakaóbab (ízlés szerint döntsük
el a mennyiséget)

A masszát terítsük egy 20 × 20 cm-es sütőformába, hintsük meg
a kakaóbabbal, majd óvatosan nyomkodjuk is bele a tésztába. Tálaláshoz vágjuk kis négyzetekre, vagy akár kis golyókat, amolyan browniefalatokat is készíthetünk belőle.
Variáció: Adjunk 1 kávéskanál macaport vagy porított maqui bogyót
a tésztához a kakaóporral együtt. Rászórhatunk még kendermagot, goji
bogyót vagy más szupertáplálékot is.
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KABOCHA SÜTÕTÖKÖS, QUINOÁS
RIZOTTÓ ZSÁLYÁVAL ÉS NAPON ASZALT
YACÓN GYÖKÉRREL
4 ADAG

A japán kabocha sütőtök csillaga emelkedőben van, hiszen narancsszín húsa, édes íze és omlós textúrája
szinte egyedülálló. A krémessége miatt kiválóan illik ebbe a rizottóba, amely a hagyományos rizs helyett
quinoát használ. A yacón gyökér édeskéssé, már-már füstös zamatúvá teszi a zsályás szószt, és mivel
szerencsére aszalt formában árusítják, roppant könnyű dolgunk lesz vele.

� 1 csésze nyers (aszalt) quinoa
4 csésze vegyes zöldség
2 evõkanál kókuszolaj
4 csésze hámozott, magozott és
kb. 1 cm-es kockákra vágott
kabocha sütõtök
tengeri só és frissen õrölt bors ízlés
szerint
¼ kávéskanál õrölt szerecsendió
¾ csésze édes zsályamártás
(lásd a 159. oldalon)

� ½ csésze aszalt yacónszelet
� 2 evõkanál friss, aprított

petrezselyem a tálaláshoz

� 2 evõkanál kendermag a tálaláshoz
TIPP
A zöldségeknek – így például
ennek a sütõtöknek – a felkockázásában jó szolgálatot
tesz a konyhai robotgép,
amivel még idõt is
takaríthatunk meg.
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Mossuk át a quinoát vízzel, majd tegyük egy közepes serpenyőbe. Öntsünk hozzá 2½ csésze vegyes zöldséget, fedjük le a serpenyőt, és közepes
lángon forraljuk fel. Ha felforrt, vegyük le a fedőt, és alacsony lángon
főzzük 15 percig, vagy amíg a quinoa megfő (ezt onnan láthatjuk, hogy
átlátszóvá válik). Fedjük le, és tartsuk melegen.
Míg a quinoa fő, készítsük elő a tököt: egy nagy serpenyőben közepes
lángon hevítsük a kókuszolajat. Tegyük bele a kockázott tököt és 1 csésze zöldségkeveréket, majd sózzuk, borsozzuk. Addig főzzük, míg a tök
megpuhul (hozzávetőleg 5-8 percig). Adjuk hozzá a szerecsendiót, és
főzzük további egy percig. Vegyük le a tűzről, majd a tök felét és a megmaradt ½ csészényi zöldségkeveréket tegyük bele egy turmixgépbe, és
pürésítsük össze.
A pürét tegyük vissza a serpenyőbe, adjuk hozzá a főtt quinoát és
½ csésze édes zsályakrémet, majd keverjük jól össze. Alacsony lángon óvatosan melegítsük, ízlés szerint fűszerezzük. Tálalásnál szedjük
külön tányérra a rizottót, öntsünk rá némi szószt, aztán tegyük rá
a yacónszeleteket, a petrezselymet és a kendermagot.

ZÖLD LEVES
2-4 ADAG

Ez a kifinomult leves isteni. Jótékony hatást gyakorol a bőrünkre, teli van természetes, szépítő vitaminokkal
és ásványi anyagokkal, mint a C- és E-vitamin, a kovasav, a cink és még sok más. A recept angol uborkából
készül, ami édesebb és kisebb a „közönséges” uborkánál, de ha nem kapunk ilyet, ne essünk kétségbe,
a hagyományos uborka is tökéletesen megteszi. Mindössze arra ügyeljünk, hogy biokertészetből szerezzük be,
hiszen a (tápanyagban gazdag) héját használjuk fel.

6 csésze felaprított angol uborka
1 felaprított zellerszár
2 csésze víz
2 evõkanál frissen facsart lime

� 1½ csésze (csomagolt) vízitormalevél, és további ½ csésze
a díszítésre

¾ kávéskanál tengeri só
½ csésze tört avokádó (körülbelül
1 avokádó)

� 1 kávéskanál búzafûpor
frissen õrölt bors
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Turmixgépben pürésítsük az uborkát, a zellert, a vizet, a lime-ot és
a nagyobbik adag vízitormát a tengeri sóval együtt, amennyire csak
lehetséges. Egy nagyobb, finomszemű szitán szűrjük át a levet, és készítsünk belőle élénkzöld színben pompázó levest. (A szitát más szűrőalkalmatossággal is helyettesíthetjük.)
Öntsük vissza a levest a turmixgépbe, adjuk hozzá az avokádót és a búzafüvet, majd turmixoljuk finomra. Legalább fél órán keresztül hűtsük.
Tálaláskor díszítsük a maradék vízitormával és borssal.

CITROMOS-KÓKUSZOS REGGELISZELET
16 DARAB

A jól kiválasztott reggeliszeletek receptje: egyszerű cukrok az azonnali, összetett szénhidrátok a hosszan tartó
energiához, valamint egészséges zsírsavak a reggeli éhség leküzdésére. Ezek az édes, citromos szeletek olyan
természetes hozzávalók ínycsiklandó kombinációi, mint a chia mag, a datolya és a kókusz.

� 1½ evõkanál chia mag
3 evõkanál friss citromlé

Melegítsük elő a sütőt 150 °C-ra, majd kenjünk ki egy kevés kókuszzsírral 20 × 20 cm-es sütőtálat.

1 csésze zabliszt*
½ kávéskanál sütõpor
csipetnyi tengeri só
¾ csésze + 2 evõkanál kókuszreszelék
2 evõkanál frissen reszelt citromhéj
2 evõkanál kókuszolaj
2 evõkanál almaszósz
¼ csésze juharszirup vagy agavénektár
½ csésze puha, magozott medjoul
datolya (5-6 darab)
* Ha gluténmentes étrendet
követünk, gluténmentes lisztet

Egy kis tálban keverjük össze a chia magokat a citromlével. Tegyük félre
20 percre, hogy a chia magok megszívják magukat. Tíz perc leteltével
keverjük meg.
Eközben egy közepes tálban keverjük össze a zablisztet, a sütőport,
a sót és a ¾ csésze kókuszreszeléket. Adjuk hozzá a citromhéjat, majd
ezzel is keverjük össze. Egy külön tálban öntsük össze a kókuszolajat,
az almaszószt és a juharszirupot/agavénektárt. Adjuk hozzá a beáztatott
chia magokat. Vágjuk nagyon finomra a datolyát, majd keverjük össze
a többi nedves hozzávalóval. Mikor ez megvan, a nedves hozzávalókat
öntsük a száraz hozzávalókhoz, majd keverjük addig, míg össze nem áll.
A masszát helyezzük az előkészített sütőtálba, spatulával egyengessük
el a tetejét. A maradék kókuszreszeléket szórjuk a tetejére, és óvatosan
nyomkodjuk bele a masszába.

használjunk.

Süssük 25-28 percig, míg a szélek megbarnulnak. Még melegen szeleteljük fel 12-16 négyzet alakú darabra.
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SZUPERGYÜMÖLCSÖS SANGRÍA
4-6 ADAG

A sangría rendkívül népszerű spanyol ital, amelyet rendszerint édes borból és friss gyümölcsökből készítenek.
A szupergyümölcsökkel felhúzhatunk egy rendkívül hathatós antioxidáns-védőernyőt, amelyben a faepernek
és a vörösbornak köszönhetően nagy mennyiségben található polifenol rezveratrol, azaz a szívet védő
és öregedést gátló antioxidáns. Egészségünkre!

� 2 csésze fagyasztott bogyóféle
� ¼ csésze aszalt faeper
� ¼ csésze aszalt, ﬁnomra aprított
perui földicseresznye

� 2 evõkanál aszalt goji bogyó
� 1¼ csésze gránátalmalé
1 üveg vörösbor
2 csésze kombucha (ízetlen vagy
gyömbérízû) vagy ásványvíz

TIPP
Ha fagyasztott és aszalt
bogyókat használunk a friss
helyett, akkor a természetes
levek és az édes ízek jobban
átjárják az italt. A borral telített
gyümölcs pedig nagyszerû
csemege a pohár alján.
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A gyümölcsöket tegyük egy nagy kancsóba, majd öntsük le a gránátalmalével és a vörösborral. Legalább 5 órán át hűtsük, de még jobb, ha
egy éjszakára a hűtőben hagyjuk, hogy jól összeérjenek az ízek. Minél
tovább hűl, annál finomabb!
Közvetlenül fogyasztás előtt adjuk hozzá a kombuchát. Jéggel vagy
anélkül szolgáljuk fel, a poharakba tegyünk gyümölcsöt is.
Variáció: Ha édesebb ízre vágyunk, adjunk hozzá stéviát. Ha alkoholosabb italt szeretnénk, adjunk hozzá ¼ csésze brandyt.

A SZERZÔRÔL
A The New York Times sikerlistájának élén álló Julie Morris szakács, író, oktató
és a növényalapú élelmiszerek és szupertáplálékok szószólója. A Los Angelesben
élő Julie sokat utazik, hogy megossza a táplálkozástanban megszerzett értékes tudását. A The Wall Street Journal, a GQ és a Women’s Health Magazine, valamint
számos gasztronómiai cikk idézte gondolatait. Több SUPERFOODdal foglalkozó
könyvet írt, és az ezekben megtalálható receptek és táplálkozási tippek könnyen
megvalósítható és jól követhető, egészséges életmódot ajánlanak.
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