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A természet ízeit azok élvezhetik, akik 
nyitottak az apró csodákra, akik fo-
gékonyak a zöld erő jelenlétére, táp-

lálékot és örömet nyernek belőle. Az ételek 
megálmodásában visszanyúltam azokhoz 
az élményekhez, amiket a természetben át-
éltem. Ennek köszönhetően nemcsak az ízek 
birodalmába invitálom kedves olvasóimat, 
hanem színes és élvezetes utazásra is az en-
nivaló természetbe.

Halmos Monika

ennivaló természet

Füv  pite
Hozzávalók: 2 tojás, 2 dl tejföl, 4 evőkanál 
olaj, só, 1 marék friss zöld vadnövény, 15 dkg 
liszt, 1 kiskanál sütőpor, 10 dkg naprafor-
gómag

A tojásokat a tejföllel simára keverjük. Hoz-
záadjuk az olajat, az egészen finomra vágott 
zöld növényeket: mezei sóskát, lóherét, úti-
füvet, kakukkfüvet, cickafarkat, zsályát, 
amit éppen a természet kincsestárából válo-
gathatunk. Megsózzuk, majd a sütőporral el-
kevert lisztet is beleforgatjuk. A napraforgó-
mag felét durvára daráljuk, és a masszába 
szórjuk. A füves masszát sütőpapírral bélelt 
kis tepsibe simítjuk, a tetejére hintjük a töb-
bi napraforgómagot, és előmelegített sütőbe 
tesszük. 180 °C-on 25-30 perc alatt megsüt-
jük. Ha kihűlt, négyzetes darabokra vágjuk.

„A természet varázsát ontja bőven
A fűben, a virágban és a kőben,
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.
de nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz.”

Shakespeare

tIPP
Ha az olaj felét tök-

magolajra cseréljük, még 
zöldebb pitét kapunk, és 
még izgalmasabb – tö-

kösebb – ízeket él-
vezhetünk.

FonToS
• Az utaktól, szennyezett területektől tá-
vol gyűjtsünk csak vadon termő növénye-
ket! Hasznos segítőtársunk lehet a növény-
határozó, de a nem pontosan azonosítható 
növényt hagyjuk inkább ott, akárcsak a vé-
dett növényeket. 
• egyes növények termése, levele, virága 
mérgező, ezért legyünk óvatosak. Fogyasz-
szuk azokat, amelyekről biztosan tudjuk, 
hogy kulináris célokra alkalmasak.
• Először kis mennyiségben próbáljuk ki, 
ízleljük meg a kiválasztott növényt, mert 
egyes növények az arra érzékenyeknél al-
lergiás reakciókat válthatnak ki. 
• Pollenallergiában szenvedők a virágok 
fogyasztásával legyenek óvatosak, és min-
denki csak saját felelősségére fogyasszon 
vadnövényeket!
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ennivaló természet Csalános 
palacsintatorta
Egyszerű és egyben oly nagyszerű! Ráné-
zésre bonyolultnak tűnhet, de gyerekjáték 
elkészíteni – örömteli „felnőttjáték”. Akár 
ajándékba is vihető, aki nem rajong az édes 
ízekért, annak ezzel biztosan örömet sze-
rezhetünk.

Hozzávalók: 2 marék zsenge csalán, 2 to
jás, 15 dkg liszt, só, kb. 2,5 dl tej, a sütés
hez olaj; a töltelékhez 10 dkg főtt, áttört 
burgonya, 20 dkg túró, 10 dkg tejszínes 
krémsajt, friss ehető virágszirmok; a dí
szítéshez ehető virágok és vadnövények

A csalánt leforrázzuk, majd apróra vágjuk 
és pépesítjük. Hozzáadjuk a tojást, megsóz-
zuk, majd a lisztet és a tejet apránként hoz-
záadva simára keverjük. A masszából 8 db, 
nem túl vékony palacsintát sütünk.
A töltelékhez valókat összedolgozzuk. A pa-
lacsintákat a töltelékkel megkenjük, mind-
egyiket négy egyforma csíkra vágjuk, a töl-
telékre mutatós virágokat és leveleket ra-
kosgatunk. Az így kapott palacsintacsíko-
kat nagyobb tálon egymás köré tekerjük. 
Cikkekre vágva kínáljuk.

Kerek repkény 
csokoládéban
dél-Tirolból érkezett minden évben a levél 
az ottani „füvesasszonyok” beszámolójá-
val: a tavaszköszöntő pikniken csokoládé-
ba mártogatott repkénnyel is kényeztették 
ízlelőbimbóikat. Miféle huncutság ez, mi-
lyen tékozló lakoma, hogyan fér össze az 
egyszerű, közönséges kerek repkény a cso-
koládéval? Elhatároztam, hogy ha már a 
kertemben ott virít a hűséges repkény, mi-
ért is ne kövessem a példát. és láss csodát: 
egyszerűen mennyei az ízösszhang, pom-
pás együtt ez a két zamat, melyekről úgy 
véltem, oly messze vannak egymástól, mint 
legalábbis ide dél-Tirol.

Hozzávalók: 2 marék zsenge repkényhaj
tás, 10 dkg étcsokoládé, 2 dkg vaj

A zsenge repkényhajtásokat 5-6 centis da-
rabokra vágjuk – de a legjobb, ha már így 
szedjük őket. Folyó víz alatt leöblítjük, és 
teljesen leszárogatjuk. A csokoládét össze-
törjük, gőz felett megolvasztjuk. A vajat si-
mára keverjük benne, majd a repkénydara-
bokat egyenként megmártjuk a masszában, 
és zsírpapíron hagyjuk megdermedni.Fo
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