
 

Wegetariański placek po węgiersku

Kinga Bajcar  

Polecane na: danie główne    

Kuchnia (region): arabska, polska

 

  Warto wiedzieć:

 

 45 min  łatwy  4 porcje

 

  Składniki:

 

ziemniaki - 1 kg

 

cebula - 3 szt.

 

czosnek - 4 ząbek

 

mąka jaglana Bio - 6 łyżka

 

jajka - 2 szt.

 

Oliwa z oliwek extra Virgin Bio -

kilka kropel

 

sól - szczypta

 

pieprz - szczypta

 

papryka zielona i czerwona - 4 szt.

 

 

por - kawałek

 

seler - kawałek

 

grzyby shiitake Bio - 8 szt.

 

oregano suszone Bio - szczypta

 

kostki miso Bio - 2 szt.

 

marchew - 3 szt.

 

kapusta włoska - 200 g

 

pomidor ze skórką - 1 szt.

 

przecier pomidorowy Bio - 250 g

 

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Ziemniaki i jedną cebulę obieramy ze

skórki, mielimy w maszynce lub ścieramy na

tarce na małych oczkach. Odsączamy

z nadmiaru wody. Dodajemy mąkę jaglaną Bio,

szczyptę soli i pieprzu do smaku, 2 jajka

i mieszamy aż wszystko razem ładnie się

połączy.

 KROK 2: Wszystkie warzywa - poza grzybami,

pomidorem i cebulą- kroimy. Marchew i  por

kroimy w talarki, pozostałe warzywa w paseczki

lub kostkę dosyć dużej wielkości. . Wkładamy do

garnka, zalewamy szklanką wody i gotujemy na

małym ogniu aż wszystko bardzo zmięknie.

 KROK 3: Cebulę obieramy z łupiny, siekamy na

drobno, suche grzyby Shitake Bio również

siekamy na drobno, a następnie podsmażamy

cebulę z grzybami na oliwie z oliwek extra Virgin

Bio.

 KROK 4: Gdy cebula z grzybami się zeszkli
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dodajemy przecier pomidorowy i pokrojonego

w kostkę umytego pomidora. Mieszamy całość.

 KROK 5: Gdy pomidor całkowicie się rozpadnie

pod wpływem temperatury - wlewamy do

gotujących się warzyw.

Doprawiamy do smaku dwiema kostkami Miso

Bio, ogrobiną suszonego oregano Bio, szczypta

soli i pieprzu.

 KROK 6: Na patelnię nalewamy odrobinę oliwy

z oliwek extra Virgin Bio.

Gdy oliwa już będzie gorąca, łyżką nakładamy

masę ziemniaczaną - smażymy duże placki

z obydwóch stron.

 KROK 7: Usmażone placki podajemy polane

sosem warzywnym gdy wszystko jest jeszcze

gorące.

Smacznego ! 
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