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Szépítő reggelik

Receptek, hogy a szépítő reggelik
készítése ne nyűg legyen!
SZÉPÍTŐ REGGELIK

Tudom milyen az, amikor reggel késésben vagy, kinyitod a
hűtőt és semmi nincsen benne, amit szívesen megennél.
A spájzod pedig tele a legújabb fellángolásod
hozzávalóival, vagy a család kedvenceivel, Te mégis üres
hassal indulsz el. Aztán másnap felkelsz és rájössz, hogy
megint itt egy nap, amikor semmi nem változott. Ugyan
úgy éhesen és frusztráltan indul a napod. 10 óra körül a
farkaséhségtől pedig bármire ráveted magad, ami az
utadba kerül! Na és ez az, ami aztán se az egészségednek
se a bőrödnek nem tesz jót!
Csak egy kérdésem van? Az ilyen reggeleken, azért a
KÁVÉ-ra jut idő, igaz? Bármilyen rohanós reggelen a
napindító, ébresztő kávé mindig belefér! De miért jut
idő, a kávéra, a reggelire nem?
Íme pár reggeli recept szépítő hozzávalókból, hogy ne csak
a kávé, a reggeli is beleférjen!
A receptek előtt azért gyorsan bemutatkozom:
Szabó Jucus vagyok az 5 hozzávaló bloggere.
Receptjeimhez kevés, de jól átgondolt alapanyagot
használok. Keresem a KREATÍV és egyszerű
megoldásokat, hogy ne kelljen sok időt a konyhában
tölteni, de mégis valami finomság kerüljön az asztalra.
Szeretném megmutatni, hogy nem csak az evés, a főzés is
lehet ÉLMÉNY. 5 hozzávalóból ez lehetséges!
Na de akkor jöjjenek is azok a szépítő reggeli receptek!
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SZÉPÍTŐ MÁLNÁS TURMIX

A SZÉPÍTŐ
HOZZÁVALÓ:
MÁLNA

A málna rengeteg, a szépségvitaminként is emlegetett biotint tartalmaz, ami
segít erőssé és csillogóvá tenni hajunkat, szépíti a bőrünket. Az a jó, benn hogyha
szezonja van akkor frissen, ha pedig nincs akkor fagyasztva is megtaláljuk a
boltok polcain.

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:
5 perc

HOZZÁVALÓK (2 FŐRE):
20 dkg málna
4 dkg mandula
5 dl mandulatej
3 teáskanál méz
½ rúd vanília

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:
vágódeszka
kés
turmixgép

ELKÉSZÍTÉS:
1. Vágjuk ketté a vaníliát és kaparjuk ki a magját.
2. Az többi hozzávalóval együtt öntsük a turmixgépbe és alaposan keverjük össze.
3. Azonnal fogyaszthatjuk vagy kulacsban magunkkal is vihetjük.

TIPP:
Friss málna helyett használhatunk fagyasztottot is, azzal is nagyon finom lesz, és a fagyasztással
a málna tápértéke sem romlik!
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A SZÉPÍTŐ
HOZZÁVALÓ:
A POMELO

CSOKOLÁDÉS TÁPIÓKA
PUDING POMELÓVAL

Szoktatok pomelót venni? Az íze édes is, savanyú is, keserű is, szóval nagyon
izgalmas. Ő a legnagyobb a citrusfélék között, ennek megfelelően magas a
c-vitamin tartalma is. Lehet belőle világos vagy piros húsút venni, ehhez a
recepthez a színe miatt most a pirosat használjuk.

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:
15 perc

HOZZÁVALÓK (2 FŐRE):
2,5 dkg tápióka gyöngy
2 dl kókusztej
1 db pomelo
1 evőkanál méz
3 dkg étcsokoládé

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

ELKÉSZÍTÉS:

1 kisebb lábos
szilikon lapát a keveréshez
vágódeszka
kés
tányér
találáshoz tányér

1. A tápiókát tegyük a lábasba, adjuk hozzá a kókusztejet és áztassuk 10 percig. Ez elég lesz
ahhoz, hogy a gyöngyök megpuhuljanak.
2. Közben a pucoljuk meg a pomelot. A külső héja meglehetősen vastag, így könnyen
leszedhető. Érdemes félbe, majd negyedekbe vágni, és így kiszabadítani a gyümölcs húsát a
gerezdek közötti hártyából. Mivel ez elég keserű, a gyümölcs maga édeskés, érdemes
eltávolítani. A pomelo nem olyan lédús mint a narancs, azért sokkal könnyebb lesz ez a
művelet.
3. 3. Ezután lassú tűzön kezdjük el főzni a tápiókát. Néha keverjük meg, s mikor
összesűrűsödött és a gyöngyök átlátszóvá váltak vegyük le a tűzről, és keverjük bele a mézet
és a darabokra tört étcsokoládét. Keverjük addig, amíg a csoki teljesen el nem olvad benne.
4. Tálaljuk két tányérba a tápiókát, és a tetejére tegyünk a pomeloból.

TIPP:
A tej lehet sima, rizs vagy kókusz, kinek amilyet a diétátok enged!
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AVOKÁDÓS PIRÍTÓS
KORIANDERKRÉMMEL

A SZÉPÍTŐ
HOZZÁVALÓ:
AZ AVOKÁDÓ

Nem tudom, Ti hogy vagytok vele, de én imádom az avokádót. Szeretek belőle
krémet is csinálni, de ha jó érett, akkor a legfinomabb vékony szeletekre vágva,
egy ropogós pirítóson, egy kis friss korianderrel megbolondítva. Nálam ez
mindent visz!

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:
15 perc

HOZZÁVALÓK (6 SZELET):
2 dkg parmezán
1 csokor friss koriander
2 evőkanál olívaolaj
6 szelet rozskenyér
1 avokádó

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:
kis lyukú sajtreszelő
robotgép
evőkanál
kés
vágódeszka
kenyérpirító

ELKÉSZÍTÉS:
1. A parmezánt reszeljük le, és tegyük a robotgépbe.
2. A koriandert mossuk meg, töröljük meg, a leveleket is tegyük bele a robotgépbe Adjuk
hozzá a 2 kanál olívaolajat és jó alaposan keverjük össze, míg szép krémes nem lesz.
3. A vékonyra szelt rozskenyereket pirítsuk meg.
4. Közben vágjuk félbe az avokádót, vegyük ki a magját és héjastól (így lehet szépen) vágjuk
vékony szeletekre, majd hámozzuk meg.
5. A pirítósokat langyosan kenjük meg a koriander krémmel, és fektessük rá szép sorban az
avokádót.

TIPP:
Ha nem érett az avokádó, akkor estére tegyük egy banánnal egy zacskóba, és reggelre puha
lesz!
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A SZÉPÍTŐ
HOZZÁVALÓ:
AZ ÁFONYA

“ÁFONYÁS VANILÍÁS MUFFIN”
SMOOTHIE

Szeretem a sütiket, bár a lelkiismeretem mindig közbeszól...
Ezért próbálok ilyen megoldásokat találni: valami, ami olyan mintha,
de azért a reggel mégsem bűntudattal indul.
Ezt a süti ízű smoothiet egy vaníliás áfonyás muffin ihlette,
ami mandulaliszttel és zabpehelyliszttel készült!

ELKÉSZÍTÉSI IDŐ:
5 perc

HOZZÁVALÓK (2 FŐRE):
5 dl zabtej
2 marék áfonya
15 szem mandula
1 banán
1 kávéskanál őrölt vanília

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:
turmixgép

ELKÉSZÍTÉS:
1. Az áfonyát mossuk meg és csepgtessük le.
2. Aztán mindent tegyünk a turmixgépbe és dolgozzuk össze alaposan.

TIPP:
Áfonyából is lehet kapni már fagyasztottat, amből is isteni lesz a turmix
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JUCUSRÓL

SZABÓ
JUCUS

Szabó Jucus, az 5 hozzávaló bloggere és alapítója. Jucus
blogján és szakácskönyvein keresztül nap, mint nap segíti a
kevés idővel rendelkező, de főzni vágyó nőket.
Olyan ételeket készít, amik gyorsak, kevés, de friss

www.5hozzavalo.hu
insta: @szabojucus.5hozzavalo
fb: /5hozzavalo
pinterest: /5hozzavalo

hozzávalóból készülnek, és nem szükséges az
elkészítésükhöz órákat a konyhában tölteni.
Anyukaként saját tapasztalataival, és bevált ötletekkel segít,
hogy a válogatós gyerekekkel, hogyan szeressék meg az
evést és a főzést.

SZÖVEG és KOCEPCIÓ: Szabó Jucus
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FOTÓK: ételfotók - Szabó Jucus, portréfotó - Potyondi-Galasi Orsi

Az én szépítő ajándékom pedig egy kupon, mellyel
25% kedvezménnyel vásárolhattok a köeimet
5 hozzávaló boltban és még a szállítási is ingyenes!

A KUPON: SZÉPÍTŐ
Beválható itt:
www.5hozzavalo.blog.hu/2018/12/05/5_hozzavalos_bolt

A kupon 2022. február 15-én 23:59-ig váltható be az alábbi linkre kattintva:
https://5hozzavalo.blog.hu/2018/12/05/5_hozzavalos_bolt

