Az alábbiakban Vegadri receptjeit olvashatod, közkívánatra teszi közzé. Ezeket ő gyűjtötte-találta ki, nem mindegyik felel meg a paleo követelményeknek. Ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, mert sokan modellnek tekintik az itt olvasott recepteket. A paleo nem vallás, mindenki annyit „leng ki”, amennyit akar, de fontos megkülönböztetni, mi pontosan a paleo és mi a kilengés.  Én nem nyúltam bele egyikbe sem, mert tiszteltben tartom Adri művét, de ő maga is jelölte, hogy
1, a receptek egy része nem paleo (pl. tej, csoki, és végső soron a zab sem paleo)
2, mivel ő vegetáriánus, ezért a receptek lakto-ovo-vegetáriánus receptek, azaz sajtot, tojást és zöldség-gyümölcsöt tartalmaznak.
									Szendi Gábor
Kedves Olvasó!
Ezek húsmentes, de minden más tekintetben (különböző mértékig, persze) paleolit receptek. Fontos! Bármelyik recept kiegészíthető ízlés szerinti hússal, ettől még paleolit táplálék marad! (Vagy inkább ettől lesz igazán paleolit táplálék… )
Jó munkát és jó étvágyat! Természetesen várom a fórumon az észrevételeket, véleményeket, kérdéseket…
VegAdri (kadrienn@guidosoft.hu)
Jelmagyarázat
*****: 95-100% paleo, mehet!
****: 90% paleo (kicsit sok a cukor vagy a zab – néha belefér)
***: 80% paleo (csak nagyon ritkán! Túl sok a cukor, zab, vagy más, nem elég paleolit összetevő.)
(Sajnos minden desszert 3 *-os… de még jobban paleósíthatók: a tej kiváltható pl.szezámmagból vagy kókuszreszelékből készített „tejjel”. 1 dl vízhez 1 ek szezámmagot vagy kókuszreszeléket számítunk. Kávédarálón megőröljük, vízzel felöntjük, és alaposan összeturmixoljuk. Mindkettő egyaránt használható sós és édes ételekhez is. Ahol csak lehet, a nyírfacukrot vagy mézet is próbáljuk steviával helyettesíteni. A vaníliás nyírfacukor úgy készül, hogy a nyírfacukrot kávédarálón porcukor finomságúra őröljük (nem muszáj, de így jobban átveszi a vanília ízét), majd egy jól zárható edénybe töltjük. A közepébe beledugunk egy vaníliarudat, és egy hétig lezárva állni hagyjuk. A vaníliarúd többször is felhasználható, sőt, a végén zab- vagy más paleo tej ízesítésére is jó. Ekkor hosszában ketté kell vágni, és a belsejét kikaparva, finomra vágva főzzük a „tej”-be.)

Hideg ételek, reggelik
Brokkolikrém (pirítós „kenyérre” vagy töltelékbe)*****
A brokkoli zsenge szárából készül, ezt pároljuk puhára sós-citromos vízben. Leöntjük a levét, kevés pirított vajban megforgatjuk, majd áttörjük. Hozzáadjuk néhány főtt tojás sárgáját, némi vajat és a fűszereket: szerecsendiót, törött fehérborsot. Kevés zúzott fokhagymával és petrezselyemmel is ízesíthetjük.
Fokhagymás gomba pirítóson (4 főre)****
30 dkg vegyes gomba (csiperke, laska,vargánya…), 8 szelet paleo kenyér, 2 gerezd fokhagyma, 8 dkg vaj, ½ csokor petrezselyem, só, törött bors
4 dkg vajat serpenyőben felforrósítunk, és beletesszük a tisztított, vékonyra felszeletelt gombát. Sózzuk, borsozzuk, és 5 percig kevergetve pirítjuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és további 2 percig sütjük. A paleo kenyerek mindkét oldalát 2 percig grillezzük, majd tálra helyezzük, és megvajazzuk. A fokhagymás gombát apróra vágott petrezselyemmel fűszerezzük, végül a pirítósokra halmozzuk és tálaljuk. (Ha reszelt sajtot is olvasztunk rá, akkor melegszendvicset kapunk.)
Franciasaláta****                                              
A megfőzött sárgarépát, petrezselymet és igény szerinti más paleo zöldséget 0,5 cm-es kockákra daraboljuk, az ecetes uborkát és az almát meghámozzuk, 0,5 cm-es kockákra vágjuk. A majonézmártás 3/4-éhez hoz sót, mustárt, kevés nyírfacukrot/steviát, citromlevet, törött borsot adunk, majd belekeverjük a zöldségeket. Salátalevélre tálaljuk, és átvonjuk a maradék majonézmártással.
Kaszinótojás*****                                                    
A főtt tojásokat hosszában kettévágjuk, a sárgákat vajjal áttörjük, + só, törött bors, mustár; betöltjük a fehérjékbe. Lehűtjük, (paleolit!) franciasaláta-alapra tálaljuk.
Majonéz*****                                                          
A tojássárgákat keverőtálba tesszük. Megsózzuk, kevés mustárt adunk hozzá, és habverővel elkeverjük. Állandó keverés mellett először cseppenként, aztán vékony sugárban adagoljuk hozzá a valamilyen paleo olajat; 6 db tojáshoz 1 liter olajat kell számolni. Jól elkeverjük. Ha összefutna, új edényben új alapanyagokból el kell kezdeni, és az összefutott majonézt hozzá lehet keverni a jóhoz; így kisimul. Ha az összes olajat felvette, citromlével ízesítjük.
Majonézmártás****
Majonéz + citromlé, fehérbors, kevés zabtejszín.                                                 
Orosz hússaláta****                                      
A főtt tojást keresztben szeletekre vágjuk, az egészben főtt, hámozott karalábét, az ecetes uborkát, az almát meghámozzuk, és a sült hússal együtt metéltre vágjuk. A majonézmártás 3/4-éhez sót, mustárt, nagyon pici steviát, citromlevet, törött borsot adunk, (persze folyamatosan kóstolgatjuk), majd belekeverjük a zöldségeket és a húst. Salátalevélre, kúp alakban tálaljuk, és átvonjuk a maradék majonézmártással, díszítjük főtt tojással vagy finomra vágott hússal.
Petrezselymes sajtkorongok****
10 dkg parmezán sajt, 1-1 ek apróra vágott petrezselyem és metélőhagyma, 1 kiskanál pirospaprika
A sajtot finomra reszeljük. Jól összekeverjük a metélőhagymával, a petrezselyemmel és a paprikával. Sütőpapírral borított tepsire 1-1 csapott evőkanálnyit teszünk a masszából olyan távolságra, hogy 5 cm-es korongokat kapjunk. Forró sütőbe toljuk, 1 perc alatt megolvasztjuk, majd 5 percig hűlni hagyjuk. Lapos késsel a korongok alá nyúlunk, kiemeljük, majd rácsra tesszük, míg tálalunk. Vendégváró asztalra kis tálkákban, nassolnivalóként tálalhatjuk.
Sárgarépás kesudió sült (6 személyre)****
1 közepes vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 ek olívaolaj, 45 dkg főtt, áttört sárgarépa, 22 dkg őrölt kesudió, 10 dkg zabkorpa, 1,5 kiskanál köménymag, fél citrom leve, 7,5 dl sárgarépa főzőlé, só, törött bors, szódabikarbóna
A finomra vágott hagymát és a zúzott fokhagymát az olajon megfuttatjuk, majd egy tálban az összes többi hozzávalóval jól összedolgozzuk. A masszát kivajazott gyümölcskenyér-formába simítjuk, és fóliával befedve 180 °C-on egy órán át sütjük. A fóliát lehúzva még 10 percig sütjük. Legalább 10 percig állni hagyjuk, mielőtt a formából kiborítjuk. Felszeletelve, zöldpetrezselyemmel és paprikaszeletekkel díszítve tálaljuk. Melegen zöldséggel, pl. káposztával, hidegen fejes salátával kínálhatjuk. Sütés előtt le is fagyaszthatjuk, ilyenkor egy éjszakát hagyjuk a hűtőben felengedni felhasználás előtt. Készen is lefagyasztható.
Levesek
Fokhagymaleves****
5 dkg vaj, fél póréhagyma szeletelve, 8-10 gerezd fokhagyma, só, fehérbors, natúr vega-mix, 2 dl zabtejszín, 10 dkg sajt, szeletelt mandula
A póréhagymát a vajon üvegesre pirítjuk. Belenyomjuk a fokhagymát, elkeverjük. Felöntjük 1 l vízzel, ízesítjük-fűszerezzük, főzzük kb. 15 percig, majd hozzáadjuk a zabtejszínt. Reszelt sajttal és szeletelt mandulával tálaljuk.
Minestrone**** (olasz zöldségleves) (4 főre)
3 ek paleokonform olaj (húsevőknek császárhús), 1 fej vöröshagyma, ½ kisüvegnyi paradicsompüré (natúr), 4 db sárgarépa, 3 db petrezselyemgyökér, ½ csokor petrezselyemzöld, 1 fej zeller, 1 fej karalábé, ¼ fej kelkáposzta, 5 fej gomba, és további zöldségek ízlés szerint; só, törött bors, natúr veg-mix, a tálaláshoz 15 dkg reszelt sajt.
Az olajon (vagy a kiolvasztott császárhúson) az apróra vágott hagymát üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a paradicsompürét, és rövid pirítás után a julienre (2 mm x 2 mm x 4 cm-es metéltre) vágott zöldségeket, ill. a szeletelt gombát. Átforgatjuk, majd fedővel lefedve pároljuk. Közben sózzuk, fűszerezzük törött borssal, hozzáadjuk a finomra vágott petrezselyemzöldet; majd felöntjük zöldség-alaplével (vagy vízzel, és natúr zöldségkeveréket adunk hozzá). A levest készre főzzük, tálaláskor külön adjuk hozzá a reszelt keménysajtot (parmezánnal igazán olaszos, de trappistával is finom), amit a tányérba szórunk, és erre szedjük a forró levest.
Póréhagyma-krémleves (4 személyre)****
40 dkg póréhagyma, 1 ek olívaolaj, 1,5 dl zabtejszín, 1 csomó petrezselyemzöld, só, majoránna, őrölt fehér bors, natúr vega-mix
A póréhagymát megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk, és az olajon kissé megpirítjuk. Sózzuk, vízzel felengedjük, ízesítjük-fűszerezzük és puhára főzzük. Kicsit hagyjuk hűlni, majd összeturmixoljuk, simára keverjük a zabtejszínnel, és újra felmelegítjük. Finomra vágott petrezselyemzölddel és pirított mandulaszeletekkel tálaljuk, adhatunk hozzá sajttal pirított paleo-kenyeret is.
Sajtos brokkolikrémleves (4 adag)****                             
50 dkg brokkoli, 30 dkg petrezselyemgyökér, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 ek dióolaj/4 dkg vaj, kevés natúr vega-mix, 1 dl zabtejszín, só, törött bors, 15 dkg cheddar/gouda/edámi sajt. 
A brokkolit rózsáira szedjük, megmossuk, felszeleteljük. A petrezselymet megmossuk, meghámozzuk, és apró kockákra vágjuk. A finomra vágott hagymákat a zsiradékon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a brokkolit és a petrezselymet, átkeverjük, felöntjük 1/2 l vízzel és hozzáadjuk a vega-mixszel (vagy zöldség-alaplével öntjük fel). Ha felforrt, a zabtejszínnel behabarjuk, majd 10-15 percig főzzük. A sajtot durvára reszeljük. Ha a zöldségek puhák, a levest mixerrel pépesítjük, sózzuk, borsozzuk. 10 dkg sajtot hozzáadunk, és olvadni hagyjuk. Tálaláskor a maradék sajttal megszórjuk.
Sajtos zellergombóc (levesbetét, 4 személyre)***
10 dkg ementáli sajt, 6 dkg zeller, 6 dkg vaj, 2 ek zabpehelyliszt, 4 tojássárgája, 1 csomó petrezselyemzöld, só, törött bors, szerecsendió
A sajtot és a zellert lereszeljük. A puha vajat a zabpehelyliszttel, a tojássárgákkal, a fűszerekkel, a finomra vágott petrezselyemzölddel, és a sajttal meg a zellerrel lágy tésztává gyúrjuk. Kiskanállal forrásban lévő vízbe szaggatjuk, és kb. 10 percig főzzük. Hús- vagy zöldséglevesbe betétként, nagyobbra formázva önálló köretként adhatjuk halak és fehér húsú szárnyasok mellé.
Szilvaleves (4 főre)****
20 dkg szilva, fahéj, szegfűszeg, ½ citrom leve és héja, 2 dl kókusztej, 3 ek nyírfacukor vagy kevés stevia
A szilvát előző este beáztatjuk annyi vízbe, hogy ellepje; másnap kimagozzuk, csíkokra vágjuk. Az áztatólevet kiegészítjük 8 dl-re, és a szilvát 3 db szegfűszeggel, kevés fahéjjal és citromhéjjal feltesszük főni. 10 perc múlva a kókusztejet kikeverjük a citromlével és a nyírfacukorral vagy steviával, és behabarjuk vele a levest. 5 percig forraljuk, majd lehűtjük. Tálaláskor egész szilvával és szeletelt mandulával díszítjük.
Tojáskocsonya****
A tojássárgáját és az egész tojást kevés zabtejjel, sóval, és reszelt szerecsendióval habverővel jól összekeverjük. Magas peremű tűzálló tálat kivajazunk, beleszűrjük a tojást. A tálat lefedjük a tetejével, és vízfürdőben, a sütőben kb. 20 percig gőzöljük. (A víz hőmérséklete max. 70-80 C°-os lehet, nem forrhat, különben a tojáskocsonya lyukacsos lesz.) Ha megszilárdult, kivesszük a sütőből, késsel körbevágjuk, majd az edénnyel együtt bő hideg vízbe tesszük, és a teljes kihűlésig ott hagyjuk. Ezután óvatosan zsírpapírral borított vágódeszkára tesszük, és 5x5 mm-es kockákra daraboljuk. Ezeket gyakran váltott bő hideg vízben átmossuk, hogy a törmelék ne tegye zavarossá a levest. Nagyon finom paleo levesbetét!
Főételek
Bakonyi mártás****                                                
A csiperkegombát cikkekre vágjuk, kevés finomra vágott vöröshagymával olajon addig pároljuk, míg a levét el nem fövi. Meghintjük egy kevés pirospaprikával, ételízesítős vízzel felöntjük. Kevés paleo habarással sűrítjük (zabtej, zabkorpa), jól kiforraljuk. Húsokhoz, bevert vagy lágy tojáshoz tálalhatjuk.
Fekete erdei töltött gombafejek (4 főre)****
4 tojás, 50 dkg nagyobb fejű csiperkegomba, 10 dkg félkemény sajt, 5 dkg reszelt parmezán, 1 citrom, száraz fehérbor (elhagyható), salátalevelek
A megmosott, megtisztított gombának eltávolítjuk a szárát, a fejeket citromos vízben félpuhára főzzük. A tojásokat forrástól 7 percig főzzük, megtisztítjuk, majd összeturmixoljuk  a gombaszárakkal és a feldarabolt sajttal. Sóval, borssal, esetleg borral ízesítjük. A gombafejeket vajazott tepsibe állítjuk, megtöltjük a masszával és reszelt parmezánnal megszórva 200 °C-on kb. 10 percig sütjük. Salátaalapra tálaljuk.
Gombafelfújt (2 főre)****                                                     
10-12 dkg gomba, 1 kis fej vöröshagyma, ½ csokor petrezselyemzöld, 4 dkg vaj, 1 ek zabkorpa, 2 dl házi mandulatej vagy kókusztej, 2 tojás, só, törött bors, szerecsendió
Az apróra vágott gombát a finomra vágott vöröshagymán addig pirítjuk, míg a levét elfövi. Közben sózzuk, törött borssal és frissen aprított petrezselyemzölddel fűszerezzük. Az olvasztott vajon átforgatjuk a zabkorpát, felöntjük egy kevés házi mandulatejjel vagy kókusztejjel, sózzuk, törött borssal és reszelt szerecsendióval ízesítjük, majd belekeverünk egy tojássárgáját. Hozzáadjuk a gombavagdalékot, végül óvatosan beleforgatjuk a keményre vert tojásfehérje-habot. Kivajazott-lisztezett formába 2/3-ig töltjük, és vízfürdőben vagy a sütő legalacsonyabb fokozatán, fedővel lefedve lassan készre gőzöljük. 
Gombával töltött paprika *****(4 személyre)                                                                       
8-10 közepes tv paprika, 2 ek vaj, 1 fej vöröshagyma, 30 dkg gomba, 1 csokor snidling, 1 csokor petrezselyemzöld, 4 tojás, só, bors. 
A megmosott paprikák csumáját beroppantjuk, kiemeljük, majd kirázzuk a magokat. A hegyüket is lecsípjük, hogy könnyebb legyen majd megtölteni őket. Forrásban lévő sós vízben 2-3 perc alatt előfőzzük, majd kiemeljük és lecsepegtetjük a paprikákat. A finomra vágott vöröshagymát vajon megpirítjuk, hozzáadjuk a felkockázott gombát, a felaprított petrezselyemzöldet és snidlinget; sózzuk, borsozzuk. Amíg párolódik, 3 tojást felverünk, majd a serpenyőbe öntjük és elkeverjük. Lágyan összesütjük, majd kicsit hűtjük. Nejlonzacskóból kreált habzsákból nyomjuk a paprikákba a tölteléket. Az utolsó tojást is felverjük, ehhez 2 ek zabkorpát is adunk, és csomómentesre keverjük. A paprikákat beleforgatjuk a tojásba, kevés forró repceolajban körben aranysárgára sütjük, és lecsepegtetjük. Friss salátával körítve tálaljuk, felszeletelve meghinthetjük kevés reszelt sajttal is.
Grillezett gombafejek****                                  
A megtisztított gombafejeket sózzuk, borsozzuk, sajtkockákat teszünk beléjük, megszórjuk kakukkfűvel. Grillserpenyőben kevés olívaolajat melegítünk, és addig sütjük a fejeket, míg a sajt megolvad bennük (nem a legerősebb fokozaton). Salátával könnyű ebéd.
Kelkáposztagolyó****
1 fej kelkáposzta, 1 fej vöröshagyma vagy 1 póré, 2 gerezd fokhagyma, 2 tojás, 4-5 db apróra vágott gomba (elhagyható), só, bors, majoranna, kevés zabkorpa
A kelkáposztát 4 cikkre vágjuk, megfőzzük, leszűrjük, majd apróra vágjuk. Kis olajon megpároljuk a hagymát, hozzáadjuk a káposztához, teszünk bele 2 tojást, a gombát, a fokhagymát, fűszereket, és kevés zabkorpát adunk hozzá, hogy formálható legyen. Kis golyókat formázunk belőle, majd zsiradékkal bekent sütőlapon megsütjük. Paleo tartárral vagy saláta mellé isteni.
Póréfelfújt (4 személyre)****
35 dkg póréhagyma, 2 tojás, 5 dkg dióbél, 1 dl zabtejszín, 1,2 dl zöldségerőleves, 2 ek apróra vágott vegyes zöldfűszer (pl. petrezselyem, kapor, zellerzöld, metélőhagyma), 1 ek olívaolaj, só, törött bors
Megforrósított olajon üvegesre pirítjuk a vékonyra szeletelt pórét. Felöntjük a levessel, és kis lángon 5 percig főzzük, majd kicsit kihűtjük. A diót robotgépben megdaráljuk. Hozzáadjuk a leveses pórét, és összeturmixoljuk. Keverőtálba áttesszük. A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a pórékrémbe keverjük. Hozzáadjuk a zabtejszínt és a zöldfűszereket is, valamint sózzuk, borsozzuk. Óvatosan hozzákeverjük a kemény habbá vert tojásfehérjét, majd kivajazott felfújtformába kanalazzuk. Előmelegített, 180 °C-os sütőben 35-40 percig sütjük, amíg megszilárdul. Azonnal tálaljuk.
Sajt- és paprikanyárs**** (4 személyre)
	sárga, piros és zöld színű paprika, 1 kiskanál olívaolaj, só, törött bors, 8-8 dkg kecske-, gorgonzola-/stilton-, és gouda/cheddar sajt

A paprikákat az olajjal megkenjük, és tepsire egymás mellé fektetjük. Előmelegített sütőben 220 °C-on kb. 15 percig sütjük, de 5 percenként megforgatjuk. Akkor jó, ha szép barnára pirultak és a bőrük felhólyagosodott. Kivesszük a sütőből, letakarva hűtjük. Ezután a héjukat lehúzzuk, kicsumázzuk, 2 cm széles csíkokra szeljük, és megsózzuk, -borsozzuk. A sajtokat 1,5x1,5x3 cm-es hasábokra vágjuk. A kecskesajtot sárga, a gorgonzolát zöld, a goudát pedig piros színű paprikaszeletekbe csomagoljuk. Váltakozva kis nyársakra húzzuk, és vegyes vagy fejes salátával, illetve ropogós paleo kenyérszeletekkel kínáljuk. 
Sajtropogós (1 kg)****
5 tojás, 75 dkg óvári sajt, 25 dkg füstölt sajt
A sajtokat megreszeljük, és hozzáadjuk az egész tojásokat. Robotgéppel vagy kézzel tésztakeménységű masszává dolgozzuk. Zabpehelyliszttel meghintett gyúrótáblán 4-5 mm vastagságúra kinyújtjuk. Derelyevágóval csíkokra vágjuk, és egy kés hátával sütőlemezre tesszük (óvatosan, mert könnyen törik!). Előmelegített sütőben, 210-230 °C-on 8-9 perc alatt készre sütjük. Túlsütni nem szabad, mert a sajt megég, és kellemetlen íze lesz.
Sokmagos labdacsok (4 személyre)****
3-3 dkg darált mandula, mogyoró, dió, 4 dkg zabkorpa, 12 dkg reszelt gouda sajt, 1 tojás, 2 ek kókusztej, 1 kis fej vöröshagyma, 1 ek apróra vágott petrezselyem, 1 közepes, apróra vágott zöldpaprika, só, törött bors, gyömbér
A magvakat a korpával és a sajttal egy tálban összekeverjük. A tojást egy másik tálban a tejjel simára keverjük, majd hozzáadjuk a hagymát, a gyömbért, a petrezselymet és a paprikát. Megsózzuk-borsozzuk, és összedolgozzuk a magos keverékkel. Ha túl száraz, kevés kókusztejjel lazíthatjuk. A masszából 2,5 cm átmérőjű golyókat formázunk. (Itt be lehet tenni a hűtőszekrénybe, ha előre dolgozunk.) Jól kivajazott tepsibe tesszük őket, és hideg sütőbe toljuk. 180 °C-os hőmérsékleten 20-25 percig sütjük, hogy szép aranysárga színt kapjanak. Hidegen-melegen egyaránt finom. Tálalhatjuk apróra tépkedett salátaágyon, kedvenc mártásunkkal is.
Sült padlizsánpogácsák****
	db padlizsán, 1 ek juhsajt, 2 db tojássárgája, bazsalikom, zabkorpa, só, pirospaprika, olívaolaj

A megmosott padlizsánt felkockázzuk, sózzuk, és 30 percig állni hagyjuk. Kinyomkodjuk a levét, ledaráljuk, majd összekeverjük a sajttal, a tojássárgákkal és bazsalikommal. Adunk hozzá zabkorpát, sót és pirospaprikát. Pogácsákat formázunk belőle, és zabkorpába forgatva kevés olajon mindkét oldalát pirosra sütjük. Melegen tálaljuk.
Tojásrántottás zöldségek (3 főre)****
4 tojás, 2 paprika, 1 cukkini, 1 hagyma, 5-5 dkg mozzarella és ementáli sajt, 2 dkg juhsajt, 5 dkg lágyabb sajt szeletelve, 7 dkg olajbogyó, petrezselyemzöld, oregánó, zsálya, 4 dkg vaj, olívaolaj
A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk, feldaraboljuk, kivájjuk. Apróra vágott hagymát és zsályát vajon hevítünk, beleütünk 1 tojást. Ezzel a rántottával betöltjük a cukkinit, majd lágy sajttal borítjuk. Másik tojásból is rántottát készítünk, ebbe kockára vágott ementáli sajtot, apróra vágott petrezselyemzöldet és sót keverünk; és megtöltjük vele a hagymát. A következő adag rántottához mozzarellát, sót és oregánót adunk, ezzel az egyik paprikát töltjük, tetejét lágy sajttal fedjük be. Az utolsó rántotta olívabogyóval készül, valamint juhsajttal, petrezselyemmel és sóval, ezt a másik paprikába töltjük, és szintén lágy sajtot teszünk a tetejére. Kivajazott tepsiben 180 °C-on fél óra alatt készre sütjük a zöldségeket.
Töltött gomba (4 személyre)****
8 nagy csiperkegomba, 1 kis szál póré, 2 db főtt tojás, 5 dkg zellergumó, 1 kis cukkini, 1 sárgarépa, 5 dkg zabkorpa, 7 dkg sajt, 2 ek napraforgómag, 1,5 dl zöldségerőleves, 1 ek olívaolaj, bazsalikom, só, törött bors
A megtisztított gomba szárát felaprítjuk. Megforrósított olajon üvegesre pirítjuk a felszeletelt póréhagymát. Hozzáadjuk a megtisztított, kockára vágott zellert, cukkinit és sárgarépát, a gombaszárat és a kis kockákra vágott főtt tojást. 3-4 percig kevergetve pirítjuk. Hozzáadjuk a zabkorpát, a bazsalikomot, és a napraforgómagot. Sóval, borssal ízesítjük. A keveréket a gombakalapokba halmozzuk, reszelt sajttal meghintjük. A fejeket lapos tűzálló tálba helyezzük, aláöntjük a levest, és előmelegített sütőben 220 °C-on 20 percig sütjük.
Töltött tojás csőben sütve****                                    
A főtt tojásokat hosszában félbevágjuk, a sárgákat kivesszük, áttörjük, majd sózzuk, törött borssal, finomra vágott petrezselyemzölddel, kevés vajon futtatott újhagymával ízesítjük. Hozzáadunk egy kevés zabtejszínt és reszelt sajtot (hogy jól formázható legyen). A masszát csillagcsöves habzsákból a fehérjébe nyomjuk, kivajazott tűzálló tálba tesszük, meghintjük reszelt sajttal, vajdarabkákkal, és sütőben aranysárgára pirítjuk.
Köretek, mártások, saláták
Chop-suey****
1 piros húsú paprika, 1 zöldpaprika, 1 szál sárgarépa, 1 szál petrezselyem, ½ fej zeller, 1 karalábé
(vagy amilyen zöldség otthon van – káposzta, gomba, póréhagyma, kínai kel, retek, cukkini, uborka – ez egy hűtőtakarító kaja ), 1 fej hagyma, 3 gerezd  fokhagyma, 1,2 dl zöldségerőleves (vagy víz + ételízesítő), 1 tk nyírfacukor, 2 ek sötét szójaszósz, 2 ek dióolaj, só, bors
Az olajat a wokban felforrósítjuk, hogy már majdnem füstöljön. Beledobjuk a felkarikázott hagymát és a vékonyan felszeletelt fokhagymát. 30 mp-ig pirítjuk. Hozzáadjuk a julienre (2mmx2mmx4 cm) darabolt zöldségeket, 2-3 percig kevergetve pirítjuk. Hozzáadjuk a cukrot és a szójaszószt, sóval, borssal ízesítjük, gyömbért is lehet rá reszelni. Felöntjük a levessel, és nagy lángon kb. 2 percig főzzük. Áttesszük egy előmelegített tálba, és azonnal kínáljuk.
Mogyorót is lehet tenni bele, a hivatalos recept a földimogyorót ír, hogy attól ropogósabb lesz az egész, de szerintem bármilyen olajos mag megfelel (pl. darabolt vagy szeletelt mandula).
Pirított káposzta mákkal (4 személyre)*****
35 dkg fejes káposzta, 35 dkg lila káposzta, 1 csomó zöldhagyma, 2 gerezd fokhagyma, 10 dkg dióbél, 1 ek mák, 2 tk dijoni mustár, 1 ek citromlé, 1 ek dióolaj, 4 ek olívaolaj, só, törött bors
Wokban felforrósítjuk az olajakat, beletesszük a vékony csíkokra vágott káposztákat, a 2 cm-es darabokra vágott zöldhagymát, és nagy lángon, kevergetve 2 percig pirítjuk. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, és további 3 percig pirítjuk. Belekeverjük a dióbelet, a mustárt és a citromlevet; sózzuk, borsozzuk, és még 5 percig pirítjuk. Előmelegített tálba halmozzuk, megszórjuk a mákkal, és azonnal fogyasztjuk. (Mák helyett szezámmagot is használhatunk, ekkor szezámolajjal készítjük.)
Tartármártás*****
A kész paleo majonézt lazítjuk egy kis zabtejszínnel vagy kókusztejjel, majd folyamatos kóstolás mellett ízesítjük fehérborral, mustárral, nyírfacukorral/steviával, citromlével, sóval, fehérborssal.     
Virágáruslány-köret****  
Sárgarépa, petrezselyem, zeller, karfiol, karalábé, brokkoli, újhagyma, pasztinák, gomba. 
A zöldségeket a zeller kivételével kevés vízben vagy párolóbetéten félig megpároljuk (a karfiolt és a brokkolit apró rózsákra szedve, a többit 0,5x0,5 cm-eskockákra vágva). Az újhagymát 0,5 cm-es darabokra vágjuk, kevés vajon megpirítjuk, hozzáadjuk a szintén 0,5x0,5 cm-es gombát, meghintjük petrezselyemzölddel, ízesítjük sóval, borsozzuk. Ha a levét elfőtte, hozzákeverjük a félpuha zöldségeket, és pár perc alatt együtt készre pároljuk. Közben a zellert feldarabolva puhára főzzük, és pürét készítünk belőle (mint a krumplipürét: összetörjük, vajjal, kevés zabtejjel, sóval, borssal, szerecsendióval kikeverjük), majd nyomózsákból cső alakú üreges „kosarakat” nyomunk belőle a kivajazott lapos tűzálló tálra. Az üregekbe kanalazzuk a zöldségkeveréket, és sütőben az egészet megpirítjuk.
Desszertek
Bundás alma mandulamártással*** (4 személyre)
2 nagy idared alma, 5 dkg zabpehelyliszt, 2 tojásfehérje, 1 ek olaj, 1,8 dl meleg víz, 1 tk őrölt fahéj, só, olaj, darált nyírfacukor. A mártáshoz: 1,5 dl zabtejszín, 1 tk méz, 2 tk darált mandula
A lisztet és a sót az őrölt fahéjjal, a vízzel és az olajjal kikeverjük – híg tésztát kell kapnunk. Belekeverjük a kemény habbá vert tojásfehérjét. Az almát meghámozzuk, felszeleteljük. Az almaszeleteket villával a tésztába mártjuk, lecsepegtetjük, és kevés forró olajon 3-5 perc alatt ropogósra sütjük. A felesleges olajat leitatjuk róla. A mandulamártáshoz a hozzávalókat összekeverjük. Az almaszeleteket tálaljuk, és közvetlenül fogyasztás előtt meghintjük fahéjas darált nyírfacukorral. Mandulamártással kínáljuk. (Banánból vagy friss ananászból is készíthető.)
Citromos borhab (4 személyre)***
3 dl zabtejszín, 0,5 dl desszertbor (elhagyható), 5 dkg darált nyírfacukor, 1 kis citrom leve és héja, 1 zöldcitrom leve és reszelt héja
A citromok levét és reszelt héját (ebből vékony csíkokat is teszünk félre a díszítéshez) tálba tesszük. Hozzáadjuk a bort, a porcukrot, jól összekeverjük, és 2 órát állni hagyjuk. Belekeverjük a zabtejszínt, és nem túl kemény habbá verjük. Üvegpoharakba kanalazzuk, és 2 órára hűtőbe tesszük. A félretett citromhéj-csíkokkal tálaljuk. (Naranccsal is készíthető.). 
Csokoládés zabpelyhes szeletek (12 szelet)***
12 dkg „nagyon ét”csokoládé, 12 dkg vaj, 1 ek méz, 22 dkg zabpehely, 11 dkg mazsola, 5 dkg kókuszreszelék
A csokit egy lábasba tördeljük, és a vajjal meg a mézzel összekeverjük, közben kis lángon kevergetve felolvasztjuk. Lehúzzuk a tűzről, beleszórjuk a zabpelyhet, a kókuszt és a mazsolát. A masszát kivajazott, hosszúkás formába töltjük, és előmelegített sütőben 180 °C-on 25-30 percig sütjük. Rácsra borítva kihűtjük, majd felszeleteljük. Ha teljesen kihűlt, jól zárható dobozban sokáig eláll. Le is fagyasztható, így legalább 3 hónapig eláll.
Diós brownie***
14 dkg vaj, 12 dkg nyírfacukor/1 kk stevia, 4 tojás, kevés vaníliás nyírfacukor, 2 ek rum, 14 dkg darált dió, 20 dkg étcsokoládé
A vajat a cukorral habosra keverjük, egyenként beledolgozunk 3 tojássárgáját és egy egész tojást, hozzáadjuk a vaníliás cukrot és a rumot, azután a darált diót és az olvasztott csokoládét is. Végül óvatosan belevegyítjük a tojásfehérjékből csipetnyi sóval keményre felvert habot. A tepsit kivajazzuk, darált mandulával megszórjuk, belesimítjuk a tésztát, és előmelegített, 170 °C-os sütőben 30 perc alatt megsütjük.
Földieper felfújt (6 személyre)***
70 dkg eper, 1 ek citromlé, 6 ek nyírfacukor vagy kevés stevia, 8 db tojásfehérje
Eperzselét készítünk: a tisztított epret a citromlével és a cukorral vagy steviával összeturmixoljuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd óvatosan belekeverjük az eperzselét. A masszát kivajazott felfújtformákba töltjük, és előmelegített sütőben 200 °C-on kb. 10 perc alatt készre sütjük.
Karamelles diópuding (4 személyre)***
5 dkg durvára vágott dió, 2 tojás, 4 dkg zabkorpa, 5 dkg vaj, 6 dkg nyírfacukor, 3 dl kókusztej, 3 dkg kakaó, a szóráshoz darált nyírfacukor és kakaó
A vajat a cukorral habosra keverjük, belekeverjük a tojást, aztán apránként a kókusztejet és a durvára vágott diót is. Hozzáadjuk a korpát és a kakaót, majd simára keverjük. Beleöntjük egy egy literes, kivajazott tűzálló tálba, és előmelegített, 180 °C-os sütőben 35-40 percig sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. Darált nyírfacukorral és kakaóval megszórva tálaljuk.
Kesudiós jégkrém (4 személyre)***
1 nagy, apróra vágott érett banán, 12 dkg darált kesudió,1,5 dl kókusztej, 1 kiskanál vaníliás nyírfacukor, 2 ek méz, 2 karika friss (vagy cukormentes konzerv-) ananász apróra vágva
Az ananász kivételével az összes hozzávalót habosra turmixoljuk. Az ananászt is hozzáadva a turmixgépben még egyszer megforgatjuk. A masszát fagyasztható tálba töltjük, és két órára fagyasztóba tesszük, hogy megdermedjen. Ezután kivesszük, és villával átkeverjük, hogy a kristályokat összetörjük. Újra visszatesszük a mélyhűtőbe, és lefagyasztjuk. Felhasználás előtt 30 perccel kivesszük, és a hűtő középső polcán kicsit felengedtetjük. Fagyiskanállal gombócokat formázunk belőle, és üvegtálban, friss gyümölccsel díszítve tálaljuk. Kesudió helyett dióval, mandulával, pisztáciával is készíthetjük. Különleges alkalomra készítve egy evőkanál rumot belekeverve még izgalmasabbá tehetjük.
Málnakrém (4 személyre)***
30 dkg friss málna, 2 dl zabtejszín, 1 dl kókusztej (a sűrűbb része), 2 tojásfehérje, 5 dkg nyírfacukor, ½ tk vaníliás nyírfacukor
A málnát a nyírfacukorral robotgépben sima pürévé keverjük. A zabtejszínt és a kókusztejet kikeverjük, egy evőkanálnyit félreteszünk a díszítéshez. A málnapürét tálba tesszük, összekeverjük a tejszínekkel és a vaníliával, majd óvatosan hozzákeverjük a kemény habbá vert tojásfehérjét. Üvegkelyhekbe tálaljuk, és 1 órára hűtőbe tesszük. A félretett tejszínnel és málnaszemekkel díszítjük. (Eperből, szederből is készíthető.)
Sárgarépakuglóf***
15 dkg sárgarépa, 3 db tojás, 10 dkg darált mandula, 5 dkg zabkorpa, 1 citrom leve és reszelt héja, 3 dkg nyírfacukor, 10 dkg vaj, 2 dl kókusztej
A sárgarépát finomra reszeljük. A tojássárgákat és a kókusztejet elkeverjük a felolvasztott vajjal és hozzáadjuk a korpát. Amikor már teljesen sima, hozzáadjuk a sárgarépát, majd a mandulát, a citrom levét és reszelt héját. A tojásfehérjéket a cukorral kemény habbá verjük, és óvatosan a tésztába keverjük. Vajazott, lisztezett kuglófsütő formába öntjük a masszát, és előmelegített sütőbe tesszük. Amikor annyira megsült, hogy a formából ki tudjuk venni, akkor rácsra borítjuk, és kis vajjal kenegetve pirosra sütjük.












