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Kabak mücver
Kapros töklepény
serpenyőben sütve,
török joghurttal
tálalva
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Bulgurlu kabak
dolması
Darált hússal
és bulgurral
töltött cukkini
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Kabak musakka
Török nyári rakott
tök
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Kabak musakka – török
nyári rakott tök
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Bulgurlu kabak dolması – darált hússal
és bulgurral töltött cukkini
4 IĩUHNÓQQ\Ņ
NJFXNNLQL
YDJ\NLVPÆUHWŅ
WÓN
SRK¾UQDJ\
V]HPŅEXOJXU
KDJ\PD
JHUH]G
IRNKDJ\PD
JGDU¾OW
E¾U¾Q\K×V
YDJ\
PDUKDK×V
NN
SDSULNDSDV]WD
WÓUÓNEROWEDQ
EHV]HUH]KHWĩ
NN
SDUDGLFVRP
VŅUÊWPÆQ\
VÐ
NNĩUÓOW
SLURVSDSULND
HNFLWURPOÆ
SRK¾UROÊYDRODM

1 Vékonyan hámozzuk meg a cukkínit, vágjuk le a végeit, aztán vágjuk
ketté. Egy kiskanállal vagy késsel
vájjuk ki a belsejét, de ügyeljünk
arra, hogy elég vastag maradjon
a húsa ahhoz, hogy ne szakadjon
szét, amikor megtöltjük.
2 A töltelékhez mossuk át folyó
víz alatt a bulgurt, és keverjük
össze az apróra vágott hagymával,
fokhagymával, a darált hússal,
a paprikapasztával, a paradicsomsűrítménnyel, a sóval, a pirospaprikával és 1 ek. vízzel. Alaposan
gyúrjuk össze a kezünkkel, majd
töltsük meg vele a cukkiniket.
3 Állítsuk a töltött zöldségeket
egy lábosba úgy, hogy a lyukas fele
felfelé nézzen. Öntsünk rá 2 pohár
meleg vizet, a citromlevet, ½ pohár
olívaolajat, és fedő alatt, alacsony
lángon pároljuk kb. 30-35 percig,
amíg a töltelék megfő és a cukkini
is megpuhul. Melegen vagy szobahőmérsékletűre hűlve tálaljuk.
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1 Hámozzuk meg a tököt. Ha nagyobb méretűt használunk, vájjuk
ki a magos részét is. Vágjuk fel
ujjnyi vastagságúra, és egy felforrósított serpenyőben 1 ek. olívaolajon,
nagy lángon pirítsuk meg mindkét
oldalukat. Nem kell, hogy megpuhuljanak a szeletek, csak piruljanak meg.
2 Amikor mindegyik tök megpirult,
szedjük ki a serpenyőből, és öntsünk a helyére ismét 1 ek. olajat.
Tegyük bele a darált húst, és pirítsuk meg. Először egy kis levet
enged. Ha ezt elforrta, mehet
hozzá a 3 apróra vágott hagyma,
só és bors. Pirítsuk együtt, amíg
a hagyma aranybarna lesz. Ezután
adjuk hozzá a paprikapasztát és az
apróra vágott zöldpaprikát. Pirítsuk
még 5 percig, majd öntsünk hozzá
1 pohár vizet és forraljuk fel.
3 Egy kerámiatálat béleljünk ki
a pirított tökszeletekkel, és halmozzuk rá a hagymás-húsos keveréket.
Vágjuk karikákra a paradicsomot,
rendezzük el a rétegek tetején,
majd sózzuk meg.
4 Toljuk alul-felül sütős sütőbe
200 fokra vagy légkeverésesen
180 fokra, és süssük, amíg
a paradicsom megpirul a tetején.

Kabak mücver – kapros
töklepény serpenyőben sütve,
török joghurttal tálalva
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1 Hámozzuk meg a tököt, reszeljük
le, sózzuk meg és hagyjuk állni
kb. negyedórát, hogy kiengedje
a levét.
2 Csavarjunk ki belőle minél több
nedvességet, aztán tegyük egy
keverőtálba, és adjuk hozzá az apróra vágott hagymát, a lisztet, a tojásokat, morzsoljuk rá a sajtot és
ízesítsük a fűszerekkel. Alaposan
keverjük össze.
3 Forró serpenyőbe öntsünk annyi
olajat, hogy egyenletesen befedje
az alját. Tegyünk bele 1-1 evőkanálnyi tökös keveréket, és közepes
lángon süssük aranybarnára a lepények mindkét oldalát. Sűrű török
joghurttal tálaljuk.
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