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Recept-ajánló 
Töltött feketeretek

Hozzávalók:
8 nagy (8-10 cm átmérőjű) fekete retek
4 dl gabonapehely (zab-, búza-, árpa- vagy 
rozspehely tetszés szerint, lehet vegyesen 
is)
6 dl víz
2 kk. tengeri só
2 kk. őrölt köménymag

A retkeket meghámozzuk, a közepüket karalábévájóval kifaragjuk
úgy, hogy körülbelül fél centi vastag faluk maradjon. A leeső
részeket pici vízen megpároljuk és villával vagy botmixerrel
összetörjük. A gabonapelyhet a fűszeres vízben megfőzzük, majd a
tűzről levéve hozzákeverjük a retekpürét, a morzsát és az olajat. A
kapott masszát a kivájt retkekbe kanalazzuk, és egy szilikon
sütőlappal bélelt tepsire rakjuk őket. A töltelék lehet jó púposan,
illetve ha marad ki, azt megsüthetjük fasírtnak úgy, hogy
evőkanálnyi kupacokat rakunk belőle a töltött retkek mellé. 200
fokon 30-40 percig sütjük.

Jó étvágyat!

2 tk. őrölt csemegepaprika
2 ek. morzsolt majoránna
4 dl kenyérmorzsa (maradék
barnakenyér megszárítva és
húsdarálón áthajtva)
4-6 ek. hidegen sajtolt
napraforgóolaj

Kedves Hírlevél Olvasók, Doboztagok!

Szeretnék bemutatkozni, Weszely Gabi vagyok, én
kezelem a wekerlei bio zöldségcsoport leadott
rendeléseit.
Wekerlén élek, férjemmel Gáborral és három
gyerekemmel Pirossal, Flórával és Boldizsárral.
Érdeklődésem az ökológiai gazdálkodás felé, de
egyáltalán a háziasszonyi teendők felé az első
gyermekem születésével kezdődött, majd egyre
mélyült.:)
A gyerekek felhozták bennem azokat az élményeket,
amelyekre gyerekkoromban vágytam. Ilyen például
az is hogy körbeüljük az asztalt (ez átlagos wekerlei
konyhaméretben elég nehéz) és együtt étkezzünk.
Az hogy a tányérba mi kerül az már inkább az én
felnőttfejjel kimódolt igényem – nekik megfelelne a
gumicukor is:)
Én elég nehezen építem be a mindennapjaimba a
főzést, nem is olyan mértékben sikerül, mint
szeretném. Éreztem már azt az elégedettséget
mikor jó illat lengi be a konyhát, de sokszor érzem
azt is, hogy összecsapnak a fejem felett a hullámok
és már nem bírok és nem is akarok többet főzni az
életben.:)

A minőség és a bio minősítés – mondhatni
foglalkozási ártalom, Élelmiszermérnök vagyok.
Sokan mondják, hogy a bio valami megfoghatatlan
dolog, hát ha úgy vesszük hogy a szermaradványok
megfoghatók, kimutathatók analitikai módszerekkel,
akkor igen a bio tényleg valami megfoghatatlan
dolog.:)
Persze ez is csak egy szelete az étkezésünknek, de ez
az amit már többé kevésbé kontrolálni tudok és a
bolti vásárlásokat is igyekszem tudatosabban
kezelni, mint régebben. Én is a megrögzött
cetliolvasók közé tartozom, akik a polcok között
bújják a termékek apróbetűs részét.
Az élelmiszerek megítélésében sincsenek
tévedhetetlen dolgok, az van, amit ma –manapság
jónak hiszünk, és ez minden egyénre egyenként is
igaz. Egyiknek a vaj az üdvös, a másiknak a margarin.
A húsról, gabonáról is megoszlanak a vélemények,
de abban mindenki egyetért, hogy zöldségre,
gyümölcsre szükségünk van.


