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Tavaszi zöld turmix”smoothie”:  

Hozzávalók: 1 marék csalénlevél, 2 marék spenót, kevés pitypang és tyúkhúr levelek, 1 db alma, 1 db 
körte, tetszés szerint mentalevél is 
Elkészítés: A darabokra vágott almát és körtét és zöld leveleket összeturmixoljuk vízzel a kívánt 
sűrűségűre.  
A smoothie sűrű édes turmixolt ital amit friss gyümölcs- és zöldségléből és egyéb hozzávalókból. A zöld 
smoothie a legértékesebb különösen ha vadon termő növényekből készítjük.  
 

Kerti orgona bólé: 

Hozzávalók: 10 db frissen szedett egészséges orgonavirág, 1 karikára vágott citrom, 3 citrom leve, 
ízlés szerint szőlőcukor és szőlőlé 
Elkészítés: A hozzávalókat egy liter vízben összekeverjük, és szobahőmérsékleten 24 órát érleljük. 
Leszűrjük, és hidegre tesszük. 
 

Csalánmártás: 

Hozzávalók: 3 marék csalán, 1 marék zabpehely,só 
Elkészítés: A csalánt leforrázuk és utána összekeverjük a zabpehellyel és ízesítsük sóval és 
fűszerekkel és összeturmixoljuk krémes állagúra. . 
 

Turbolyás napraforgómártás: 

Hozzávalók: 1 marék turbolya, 20 dkg héj nélküli natúr napraforgómag, 3 evőkanál  napraforgó olaj, 
(tengeri) só. 
Elkészítés: A hozzávalókat robotgép aprítójában teljesen krémesre, egyneműre keverjük. 
A napraforgókrémet tálalhatjuk kenyérre, kiflire, pirítósra kenve. Mártogathatunk bele zöldségeket. 
Adhatjuk héjában sült krumplihoz. 
Nagyon egészséges és végtelenül finom! 
 
 

Vadnövényes receptek 
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Mindig jó kenyér recept: 

 
  
Alap kenyérrecept két kenyérre 

Hozzávalók 
·   2,5 liter liszt (fele sima fehér liszt, a másik lehet valami jobb fajta is) 
·   1 liter folyadék (pl. jó, ha fele víz, fele tej. Rozshoz jól passzol a tej helyett a kefir, de használhatsz 
gyümölcslevet, vagy sört is.) 
·   egy csomag élesztő (friss, vagy por) 
·   1 evőkanál méz, édesítő, vagy cukor 
·   2 evőkanál só 
·   tetszőleges: néhány evőkanál olaj, hogy jobb legyen a tészta 
·   tetszőleges: magok, pl, szezám, napraforgó 
·   tetszőleges: fűszerek 
·   tetszőleges: tojás, víz, vagy tej a kenyér tetejére 

Elkészítés: 
1.    Oldd fel az élesztőt a folyadékban (nem lehet sem túl hideg, sem túl meleg)! 
2.    Add hozzá a száraz összetevőkhöz! 
3.    Gyúrd 10 percen keresztül (fontos!)! 
4.    Takard be műanyaggal, s hagyd pihenni egy órán keresztül, míg duplájára nem nő. Ha hideg a 
szoba, tedd a tálat meleg fürdőbe! 
5.    Formálj belőle két cipót! 
6.    Hagyd pihenni műanyag, vagy konyharuha alatt 20-30 percig, s hevítsd elő a tűzhelyet!  
7.    Süsd 200°C-on a sütő legalsó polcán 40-50 percig. Akkor van kész, ha beleszúrsz egy tűt (kést), s 
az szárazon, nem ragacsosan jön ki belőle. 
Jó étvágyat kívánok :) 

  

 

Pitypang szirup: 
 
Egészséges virágokat válogassunk, kicsit folyó víz alatt elmossuk, de óvatosan és csak kissé, hogy a 
virágpor benne maradjon. Lehetőleg tiszta helyen gyűjtsük, távol az utaktól. Két marék pitypangvirágot 
teszünk egy liter hideg vízbe és lassan főzzük. Amikor a víz bugyogni kezd, a tűzhelyről a fazekat 
levesszük és éjszakára állni hagyjuk a főzetet. 
 
Másnap az egészet egy szitára öntjük, lecsepegtetjük, és két kézzel jól kinyomjuk. 
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A léhez egy kiló nyers cukrot keverünk, és hozzáadunk egy fél citromot karikákra vágva, esetleg héja 
nélkül csak a levét. Ennél több citromtól savanyú lesz. 
 
A fazekat fedő nélkül tesszük a tűzhelyre. 
A legkisebb lángon melegítjük, hogy az összes vitamin megmaradjon benne. A főzetet pároljuk, 
vigyázva arra, nehogy forrjon. 
 
A masszát egyszer-kétszer hagyjuk kihűlni, hogy ellenőrizhessük az állagát. Nem szabad túl sűrűnek 
lennie, mert akkor idővel kikristályosodik. De túl híg se legyen, mert akkor megsavanyodik. 
 
 


