Indiai fűszerkavalkád

főzőnapló
Kicsi Vúval

Kicsi Vú – akit bloggerneve után eleinte sokan
kínainak hittek – előszeretettel készíti a távoli
népek specialitásait. A bevált receptek aztán
– immár ötödik éve – a blogján landolnak,
ahol az egyik legnépszerűbb fogás
a csirkemell szezámos-mézes bundában.

Olyan, mintha vidéken élnének, holott pestieknek vallhatják magukat – magyarázza Kicsi Vú, alias Farkas Viktória, miután betessékel a Wekerle-telep egyik szép
házának padlástérből kialakított lakásába. Hajdan műteremül szolgált a szép kilátással kínáló otthon, most a fiatal pár lakja, két kicsi gyermekkel. Megtudom,
hogy a wekerleiek valóban élhetővé szeretnék tenni a nagyvárosi létet: szeretnék
felvirágoztatni a kis piacukat, és kapcsolatban állnak egy biotermelővel, aki az úgynevezett zöldségdoboz rendszerben friss áruval látja el a családokat.
– Szeretem az ízek összetettségét, s inkább kóstolgatok sokféle ételt, de mindenből kicsit. Az indiai és a kínai konyha is azért jön be, mert náluk egyszerre
sokféle ízű ételt tálalnak. Jól viselem a csípőset is, de a családot nem sújtom vele.
Így a zöldséges és gyümölcsös mártogatósokból is a szelídített változatokat készítem: ilyen például az alma- vagy banánchutney (csatni) édesköménnyel. Remekül
mártogathatunk ebbe például csicseriborsó-tésztával bundázott, ropogósra sült
zöldségeket. S ez mennyivel jobb rágcsálnivaló, mint a bolti csipsz – magyarázza.
Egy főzőtanfolyamon azt is elleste, milyen bátran használják az egzotikus, illatos
fűszerek sokaságát az indiai szakácsok.
Kicsi Vú tekintélyes szakácskönyvgyűjteménnyel büszkélkedhet, így elég egy
mozdulat, hogy kipróbálhassa a „világkonyha” fogásainak garmadáját. A tűzhelyen illatozó, kecsketejjel készült, selymesen édeskés paszternákkrémleves receptjét azonban épp nem a könyvekből leste el, hanem egy étteremben kóstolt
először ilyet, a Halászbástyán. Rögvest kifaggatta a pincért, majd otthon elkészítette a maga változatát. A paszternák egyébként tócsni alapanyagnak is beválik,
burgonyával, sárgarépával vagy önmagában lereszelve is ízletes lepény készülhet
belőle. Köretnek is remek, ha sütőtök, netán kelbimbó társaságában, kevés olívaolajjal és juharsziruppal meglocsolva betoljuk a sütőbe. A nehéz húsok helyett
Viktória a zöldségek sokaságára szavaz, s ebben a kisfia is követi, a kislány viszont
egyelőre éppolyan édesszájú, mint az anyukája volt az ő korában.
A desszertek is lehetnek egészségesebbek, ha kevés nádcukorral és részben
teljes kiőrlésű liszttel készülnek. Nagy kedvencek náluk a gyümölcskenyerek, illetve a kekszek, amik sokféleképp variálhatók, így kerülhet a tésztájukba például
aszalt vörös áfonya. Mivel Kicsi Vú gyűjti a kiszúró formákat – akad betűs és sokféle állatos –, a kislánya is jó játéknak veszi, és szívesen segédkezik a kekszsütésben.
Sőt, hatévesen már annyira otthon érzi magát a konyhában, hogy a tofu és a
fekete szezám sem ismeretlen fogalom számára… 
Palágyi Edit

Kecsketejes paszternákkrémleves ➊➋➌
Elkészítési idő: 35 perc ❚ 1 adag: 190 kcal
Hozzávalók:
❚ 2 evőkanál vaj ❚ 1 közepes vöröshagyma fele ❚ 40 dkg paszternák (4 nagyobb darab)
❚ 5 dl kecsketej ❚ 1-2 teáskanál nádcukor ❚ só
❚ kevés citromlé ❚ a tálaláshoz kevés dió, olívaolaj
A paszternákot meghámozzuk, hosszában (a méretétől függően) félbe-negyedbe, majd keresztben nagyon vékony szeletekre vágjuk. A vöröshagymát
megpucoljuk, felaprítjuk.
Egy nagyobb, vastag aljú fazékban megolvasztjuk a vajat, rádobjuk a hagymát, kevergetve üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a feldarabolt zöldséget
meg a nádcukrot, és kis lángon karamellizáljuk (résen kell lenni és kevergetni,
mert odaéghet). Mikor már láthatóan puhulnak és illatoznak a paszternákdarabkák, felöntjük annyi kecsketejjel, ami ellepi, és (továbbra is kis lángon)
puhára főzzük. Ekkor botmixerrel pürésítjük, megsózzuk, kevés citromlével ízesítjük. Végül a maradék tejjel és egy kevés vízzel (kb. 3 dl) felhígítjuk,
összerottyantjuk, és tálaljuk. Tálaláskor megszórhatjuk szárazon megpirított,
majd felaprított dióval, és olívaolaj pöttyökkel díszítjük.
Vidék íze
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Sült kacsacomb
körtés szilvachutney-val
és illatos rizzsel ➊➋➌
Előkészítés: 10 perc ❚ Sütés: 2,5 óra
❚ 1 adag: 400 kcal
Hozzávalók:
❚ 4 kacsacomb ❚ só ❚ frissen őrölt bors
❚ 8-10 gerezd fokhagyma ❚ 1 dl rozébor
A combokat megmossuk, szárazra törölgetjük, és egy csipesszel a
tollakat türelmesen kiszedegetjük
belőlük. Ezután egy éles késsel bevagdossuk a bőrüket (a húsig), majd
sóval-borssal bedörzsöljük, és egy
nagy, fedeles jénaiba pakoljuk bőrükkel felfelé. Melléjük szórunk néhány
hámozott fokhagymagerezdet, és
felöntjük körülbelül 1 dl rozéborral.
Előmelegített sütőben, 160 fokon,
fedő alatt 2 órán át sütjük, majd, a
fedőt levéve, 200 fokon ropogósra
pirítjuk a húsokat, közben időnként
meglocsoljuk a kisült zsírral.

Körtés szilvachutney ➊➋➌
Elkészítési idő: 25 perc ❚ 1 adag: 110 kcal
Hozzávalók:
❚ 8 szilva ❚ 2 körte ❚ kevés olaj ❚ 2 csillagánizs ❚ 2 rúd fahéj
❚ 1 tk őrölt gyömbér ❚ fél tk őrölt fahéj ❚ 1 dl víz ❚ só
❚ negyed tk őrölt szegfűszeg ❚ 2 púpozott tk nádcukor

Kardamomos
basmati rizs ➊➋➌
Elkészítési idő: 35 perc
❚ 1 adag: 240 kcal
Hozzávalók:
❚ 25 dkg basmati rizs
❚ 1 és 3/4 bögre víz
❚ 1 csapott teáskanál só
❚ 1 evőkanál olaj ❚ 3 zöld kardamom
A kardamomtokokat éles késsel
hosszában bevágjuk, és a felhevített olajon illatosra pirítjuk.
Hozzáadjuk a megmosott rizst,
átforgatjuk, felöntjük a vízzel,
és fedő alatt, kis lángon főzzük,
közben megsózzuk. Mikor a rizs
láthatóan felvette a folyadék
nagy részét, elzárjuk a gázt, és
fedő alatt hagyjuk további 5‑10
percig puhulni. Tálalás előtt egy
villával fellazítjuk a szemeket.

Az összes gyümölcsöt megmossuk, kimagozzuk, a körtét meg is hámozzuk, és mindet feldaraboljuk. Egy kisebb lábosban kevés olajon, kis lángon
megpirítjuk a száraz fűszereket (csillagánizs, fahéjrúd), közben kevergetjük.
Mikor már illatoznak, rászórjuk a porfűszereket is, rövid ideig pirítjuk, majd
hozzáöntjük a gyümölcskockákat is. Megcukrozzuk, picit megsózzuk, egy
kevés vizet öntünk alá, és kis lángon, fedő alatt pároljuk. Mikor a szilva szétfőtt s a körte kellően megpuhult, levesszük a gázról, és ha már kicsit kihűlt,
kiszedegetjük belőle az egész fűszereket.

Fűszeres sütőtökkenyér dióval ➊➋➌
Előkészítés idő: 20 perc ❚ Sütés: 45 perc ❚ 1 adag: 170 kcal
Hozzávalók:
❚ 10 dkg fehér liszt ❚ 10 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt ❚ 25 dkg sütőtökpüré
❚ 2 tojás ❚ 1 dl olaj ❚ 10 dkg nádcukor ❚ 1 tk sütőpor ❚ 1 tk szódabikarbóna
❚ 1 tk almaecet ❚ 2 marék dió ❚ 1 csipet só ❚ fél-fél tk őrölt fahéj és gyömbér
❚ negyed tk őrölt szerecsendió ❚ késhegynyi őrölt szegfűszeg
A száraz hozzávalókat egy tálba szitáljuk (lisztek, sütőpor, szódabikarbóna, só,
porfűszerek). Egy másik tálban elhabarjuk a tojásokat a cukorral, majd hozzáadjuk az olajat és az ecetet, a sütőtökpürét, végül beleforgatjuk a száraz hozzávalókat és a felaprított diót is. A tésztát egy szögletes sütőformába simítjuk
(ha nem szilikon, akkor kivajazzuk, -lisztezzük), és 180 fokon kb. 45 perc alatt
tűpróbával készre sütjük.
Több receptért látogasson el a www.kicsivu.hu oldalra
Vidék íze
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