
Boldog Karácsonyt!

Noraliv karácsonyi
menüsor

Ez a gondosan megtervezett menüsor segítségedre lesz a Karácsonyi sürgés-
forgásban, hiszen nem kell kitalálnod mit készíts valamint alakbarát,

egészséges ételeket tartalmaz.

Ezt a menüsort családom és vendégeim kedvenc Noraliv receptjeiből írtam
neked össze. 

Fogadd sok szeretettel a Noraliv karácsonyi menüsorát!



Karácsonyi menüsor

Vacsora: Halászlé
Sütőtökkel töltött borjú, pirított egész zöldbabbal
Édes fehérborban párolt almás fahéjas joghurttorta

Reggeli: Guacamole, madársalátával, pirított rozskenyérrel
Ebéd: Húsleves, Mézes gyömbéres lazac brokkolival, bulgurral
Desszert: Almás csokis fűszeres zabkeksz
Vacsora: Grillezett sajt, áfonyaszósszal, sült póréhagymás burgonyával

Reggeli: Snidlinges kapros lazackrém, pirított rozskenyérrel
Ebéd: Sült hagymakrémleves, Pácolt szaftos csirkemell, yorkshire
puddinggal, pagoda salátával
Vacsora: Quiche, almás céklasalátával

Reggeli: Grillezett cukkinis szendvics tükörtojással, madársalátával
Ebéd: Húsleves, Diós morzsában sült vörösboros kacsacomb, 
zelleres burgonyapürével
Desszert: Almás csokis zabkeksz
Vacsora: Mangós, avokádós saláta pirított sertésszűzzel

12.24.

12.25.

12.26.

12.27.



·       
1 kg vegyes hal
1 nagy vöröshagyma      
1 db burgonya     
piros fűszerpaprika   
só 
bors  
1-2 db halászlékocka

A feldarabolt halat 1,5 liternyi
vízbe tegyük oda főni. Beletesszük
a felaprított vöröshagymát és a
kockára vágott burgonyát, a piros
fűszerpaprikát.  Kis lángon 30-40
percig főzzük. A halászlevet
átpasszírozzuk, majd újra
odatesszük főni, beletesszük a
halászlékockát, sózzuk, borsozzuk
és felfőzzük. Ha túl sűrű lenne
tegyünk még hozzá vizet.

Halászlé

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 24. vacsora



·Hús hozzávalói: 3 db száraz kifli, víz, 800 g borjúfelsál (vagy más töltenivaló hús), 200 g
sütőtök (tisztítva mérve), 200 g füstölt sertéshús, 1 db kápia paprika, 1 csokor
petrezselyem, 1 csokor tárkony, 3 ek. hántolt tökmag, 3 db tojás, só, frissen őrölt bors, 1 tk
őrölt kömény, 2 ek. vaj, 2 ek. finomliszt

Sütőtökkel töltött borjú pirított egész zöldbabbal

Hús elkészítése: Vízbe beáztatjuk a felkarikázott száraz kiflit. Éles hosszú pengéjű késsel
szúrjuk fel a húst és alakítsunk ki egy nagy zsebet. A sütőtököt vágjuk apró kockára a
füstölt hússal és a paprikával  együtt. A zöldfűszereket mossuk meg, vágjuk finomra.
Nyomjuk ki a beáztatott kifliket, adjuk hozzá a tököt, a húst, a paprikát, a zöldfűszereket, a
tökmagot és a tojásokat. Keverjük össze az egészet, töltsük meg a zsebet a keverékkel és
zárjuk le a nyílást fogpiszkálóval. Sózzuk, borsozzuk meg a húst és alaposan dörzsöljük be
az őrölt köménnyel. Tegyük a húst egy tepsibe. Adjuk hozzá a vajat és egy kevés vizet és
alufóliával letakarva süssük puhára, 200 fokra előmelegített sütőben 60-90 perc alatt.
Közben locsolgassuk a keletkező pecsenyelével. A megpuhult húst emeljük ki. A szaftját
öntsük át egy serpenyőbe és forraljuk be sűrűre. A lisztet keverjük el egy kevés hideg vízzel,
majd forgassuk a mártáshoz és forraljuk az egészet néhány percig. Vágjuk a húst szeletekre
és a mártással együtt tálaljuk.

Hozzávalók 4 adagra és elkészítés

December 24. vacsora

Köret hozzávalói: · 
700-800 g egész zöldbab, oívaolaj, só, bors

Köret elkészítése:   
Az egész fagyasztott zöldbabot sós forró vízben főzzük meg. Ha elkészült szűrjük le,
fűszerezzük, majd pirítsuk meg forró olívaolajon. Tálaljuk a hús mellé.



·       
Tészta hozzávalói: 2 tojás, 80 g cukor vagy kristályos édesítőszer, 160 g liszt, 1 nagy kanál
kakaópor, 60 ml olaj, 1 dl 1,5% tehéntej, fél sütőpor

Édes fehérborban párolt almás fahéjas joghurttorta

Tészta: Válasszuk szét a tojásokat, és a fehérjét 20 g cukorral verjük fel. A sárgáját
kikeverjük a 60 g cukorral jó habosra, hozzáadjuk az olajat és a tejet. A szárazanyagokat
keverjük össze, majd adagokban szitáljuk hozzá az olajos tojássárgájás masszához. Végül
belekeverjük a felvert tojásfehérjét. 26 cm-es kapcsos tortaformát kibélelünk sütőpapírral
vagy kivajazzuk és lisztezzük a formát, beletesszük a tésztát és 150 fokon sütjük alsó felső
sütéssel.

Hozzávalók és elkészítés

December 24. vacsora

Krém hozzávalói: 3 közepes alma, 450 g natúr görögjoghurt, 2 dl habtejszín (Hulala), Dr.
Oetker Express zselatin 3 db, fehér édesbor 0,5 dl, fahéj, vanília aroma, friss citromlé,
Diawellness édesítőszer ízlés szerint, sűrű házi baracklekvár (az összerakáshoz)
Krém: Az almát meghámozzuk és cikkezzük, majd a borban csipet fahéjjal puhára pároljuk
fedő alatt, kihűtjük. Ha kihűlt, turmixoljuk pépesre az almát, majd tegyük hozzá a joghurtot
és turmixoljuk össze azzal is. Ízesítjük vaníliaaromával, édesítővel, fahéjjal, citrommal. Egy
edényben kemény habbá verjük a tejszínt, hozzáadjuk a zselatinfixet és a joghurtos
keveréket, majd összekeverjük. Ha szükséges, még ízesítsük.

Összerakás: Béleljük ki a tortaformát folpack-kal és tegyük bele a kihűlt piskótalapot.
Kenjük meg sűrű baracklekvárral a piskótát egészen a forma széléig, hogy ne csorogjon le a
krém. Öntsük rá a krémet és tegyük hűtőbe.
Díszítés: Ha megszilárdult (kb. 2-3 óra hűtőben) a krém, kivesszük a kapcsos formából,
leszedjük a folpackot és szép tortaformára tesszük. Papírból 8-10 db kb. 4 cm-es kis
csillagokat vágunk ki, melyet szépen elhelyezünk a krém tetején és egyenletesen rászitáljuk
a fahéjat. Késheggyel vagy fogpiszkálóval a csillagokat leszedjük.



·       
1,5 db avokádó  
4 db kisméretű
paradicsom     
2 db újhagyma      
citrom facsart
leve     
koriander    
chilipaprika
só
bors
rozskenyér
madársaláta

Pépesítsük az avokádót. Vágjuk
apróra a paradicsomot és az
újhagymát, keverjük össze őket és
fűszerezzük, majd adjuk hozzá a
pépesített avokádót. Tálaljuk
pirított rozskenyérrel és
madársalátával díszítsük.

Guacamole, madársalátával, pirított rozskenyérrel

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 25. reggeli



  
1 levesnek való tyúkhús    
3-4 sárgarépa    
fokhagyma ízlés szerint   
2 fehérrépa   
1 zeller
1 karalábé
1 zöldpaprika
1 paradicsom
1 fej vöröshagyma    
petrezselyemzöld    
só    
bors    
majoranna    
csigatészta

A tyúkot tisztítsuk meg, mossuk
meg. Tegyük fel főni körülbelül 3
liter hideg vízben. Amikor felforr,
szedjük le a habját. Rakjuk bele a
vöröshagymát, a fokhagymát, a
paprikát és a paradicsomot,
fűszereket. Csak nagyon lassan
főzzük, alig gyöngyözzön. Egy óra
múlva tegyük bele a megtisztított,
feldarabolt zöldségeket. Lassú
tűzön főzzük készre a hús teljes
puhulásáig. Csigatésztával tálaljuk.

Aranysárga tyúkhúsleves

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 25. ebéd



 Hús:

80 dkg lazacfilé
2 ek. méz
friss gyömbér
2 ek szójaszósz
2 ev. olívaolaj
só
bors

Köret:

600 g brokkoli     
200 g bulgur
só
bors
olívaolaj

Lazac elkészítése: 

A lazacfilét 4 részre vágjuk, a szeleteket egy
kisebb tepsire fektetjük és meglocsoljuk
olívaolajjal, szójaszósszal. Frissen őrölt borssal
meghintjük, ízlés szerint kevés sóval is. A
gyömbért megtisztítjuk, vékony szeletekre vágjuk
és beborítjuk vele a lazacfilék tetejét. Végül a
mézet is rácsorgatjuk és 175 fokos sütőben 10-15
perc alatt megsütjük. 

Köret elkészítése: 

Mossuk meg jól a szárazon kimért bulgurt, majd
kétszeres mennyiségű vízzel öntsük fel. Sózzuk,
főzzük készre. Szűrjük le és hagyjuk még párolódni
kicsit a saját gőzében fedő alatt. Forró sós vízben
főzzük meg a  brokkolit, majd ha elkészült szűrjük
le és keverjük össze a bulgurral.

Mézes gyömbéres lazac brokkolival és bulgurral

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 25. ebéd



10 dkg aprószemű zabpehely
10 dkg búzakorpa
1 db alma
10 dkg wawel no added sugar
étcsokoládé
 kevés citrom héja és leve
10 dkg vaj
1 db tojás
Diawellness édesítőszer ízlés szerint
1 kk szódabikarbóna
só
mézeskalács fűszerkeverék

Összeállítjuk a száraz hozzávalókat, az
aprószemű zabpelyhet, búzakorpát, a
csokoládét, fűszereket. Az almát
meghámozzuk, lereszeljük, kissé
kinyomjuk a levét. Ezután a vajat, amit
előzőleg kicsit megolvasztottunk,
habosra keverjük a tojással és az
édesítővel. Ezután hozzáadjuk a
száraz összetevőket, és a
szódabikarbónát. Az így kapott
tésztából kis golyókat formálunk,
melyeket egy sütőpapírral kibélelt
tepsibe helyezünk egymás mellé,
kicsit lelapogatva, hogy jól
szétterüljenek. Előmelegített sütőben
180 fokon 8-10 percig sütjük.

Almás csokis fűszeres zabkeksz

Hozzávalók 24 db-ra Elkészítés:

December 25. desszert



 
grillezni való sajtból 4 szelet   
cukormentes áfonyalekvár 4 evőkanál   
0,5 dl édes vörösbor  
50 g dió  
60 dkg burgonya
1 közepes póréhagyma

A burgonyát meghámozzuk, kockázzuk és
sós vízben közel készre főzzük, majd
leszűrjük. Egy serpenyőben kevés
olívaolajon megsütjük a felkarikázott
póréhagymát, sózzuk, borsozzuk. A
serpenyőből kiszedjük a hagymát, és
ugyan ebben a serpenyőben átpirítjuk a
burgonyát. Ne kevergessük a burgonyát, a
serpenyőt rázogatva mozgassuk át néha.
Ha elkészült a burgonya, keverjük hozzá a
megsült póréhagymát. 
Grillsütőben grillezzük meg a sajtot.
Közben készítsük el az áfonyaszószt. Egy
lábasba mérjük bele az áfonyalekvárt és a
vörösbort, majd főzzük őket össze, addig
amíg be nem sűrűsödik kissé.

Grillezett sajt, áfonyaszósszal, sült póréhagymás
burgonyával

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 25. vacsora



·  
pirított rozskenyér
1 db cukkini
8 db tojás
olívaolaj
só
piros fűszerpaprika
1 marék madársaláta

Pirítsuk meg a rozskenyeret.
Grillezzük meg a karikára vágott
cukkinikorongokat. Süssük meg a
tojásokat kevés olívaolajon majd
fűszerezzük ízlés szerint. A
grillezett cukkinit helyezzük a
pirított kenyérre, majd helyezzük
rá a tükörtojást. A tükörtojást
díszíthetjük piros
fűszerpaprikával. A szendvics
tetejére tegyünk madársalátát.

Grillezett cukkinis szendvics tükörtojással,
madársalátával

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 26. reggeli



·  
Hús hozzávalói 4 adagra: 4 kacsacomb, 1 nagy marék dió, pár szem
borókabogyó, só, bors, 1 db alma, 1 nagy fej vöröshagyma, 1,5 dl száraz
vörösbor
Hús elkészítése: durvára törjük a borókabogyót, a combokat bedörzsöljük
sóval, borssal és a tört borókabogyóval. Felcikkezzük az almát, a hagymát
karikázzuk. Lefektetjük egy tepsi aljába az almát és a hagymát, ráöntjük a
bort és ráfektetjük a combokat. 150 fokon 2 órán át sütjük lefedve. Ha túl
sok zsírt eresztene magából, akkor leöntjük róla. Megszórjuk a durvára
vágott dióval és pár perc alatt 200 fokon rápirítjuk.

Diós morzsában sült vörösboros kacsacomb
zelleres burgonyapürével

Hozzávalók és elkészítés

December 26.  ebéd

Köret hozzávalói 4 adagra: 60 dkg burgonya, 1 kisebb zellergumó, 1
kis csokor zellerzöldje, 2 kanál tejföl, só, bors, szerecsendió
·
Köret elkészítése: Meghámozzuk a burgonyát és a zellert, mindkettőt
felkockázzuk, és sós vízben együtt puhára főzzük. Leszűrjük és áttörjük
pépesre, majd hozzáadjuk a tejfölt és a fűszereket. Ha krémes állagot
szeretnénk, turmixoljuk le.



·22 dkg basmati rizs
60 dkg sertésszűz
2 db mangó 
1 db avokádó
4-5 marék madársaláta
só
bors
olívaolaj
gránátalmaszemek a díszítéshez

Basmati rizssaláta, mangóval,
avokádóval, madársalátával, pirított sertésszűzzel

A rizst sós vízben főzzük meg,
majd szűrjük le. A mangót és az
avokádót kockázzuk fel kicsire és
a madársalátával együtt keverjük
össze a rizzsel. A sertést vágjuk
kis csíkokra, sózzuk, borsozzuk és
kevés olívaolajon süssük puhára,
majd pirítsuk meg. Helyezzük a
saláta tetejér a húst, majd
díszítsük pár szem gránátalmával.

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 26. vacsora



·15 dkg lazacfilé
200 g cottage cheese
1 csokor snidling
1 csokor friss kapor
1 citrom leve
1 gerezd fokhagyma
só
bors
rozskenyér

Snidlinges kapros lazackrém pirított rozskenyérrel

A lazackrémhez az összes
hozzávalót felaprítjuk: a lazacot
apró kockára vágjuk és
megpirítjuk kevés olívaolajon, a
zöldfűszereket finomra vágjuk, a
fokhagymát lereszeljük, végül
mindent összeforgatunk, sózzuk,
borsozzuk. Pirított rozskenyérrel
tálaljuk.

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 27. reggeli



·4 közepes vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 póréhagyma
4-5 szál friss, vagy 1 teáskanál szárított
kakukkfű
1 dl száraz fehérbor
8 dl víz
1 dl tejszín
kis csokor petrezselyemzöldje
só
bors

Sült hagymakrémleves

A vöröshagymát és a póréhagymát
felaprózzuk, majd kevés olívaolajon
forró serpenyőben megdinszteljük
és picit megpirítjuk. Felöntjük vízzel,
felforraljuk, ízesítjük sóval, borssal,
kakukkfűvel, fokhagymával. Simára
turmixoljuk a levest, majd
hozzáadjuk a tejszínt, bort és
közepes lángon még 5 percig főzzük.
Vágott petrezselymet és pirított
rozskenyérkockát szórunk a
tetejére.

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 27. ebéd



·  
Hús hozzávalói 4 adagra: 60 dkg csirkemellfilé, só, bors, olívaolaj, kedvelt
fűszerkeverék, 1-1,5 evőkanál zabliszt

Hús elkészítése: A csirkemellet szeleteljük, az olívaolajhoz hozzátesszük a
fűszerkeveréket és összeforgatjuk alaposan a hússal. Érdemes ezt reggel
elkészíteni és a sütésig állni hagyni a pácban a húst. Süssük ki a pácolt húst forró
serpenyőben és kissé mozgatva süssük aranybarnára mindkét oldalát. Amikor a hús
megpuhult, megszórjuk liszttel és felöntjük annyi vízzel, hogy mártás képződjön a
húson, ha szükséges fűszerezzük még.

Pácolt szaftos csirkemell, yorkshire
puddinggal, pagoda salátával

Hozzávalók és elkészítés

December 27.  ebéd

Köret hozzávalói 4 adagra: kókuszolaj, 2 nagy tojás, 100 g liszt, 100 ml tej, 1 csipet
só, 1 csipet szerecsendió·
Köret elkészítése: Melegítsük elő a sütőt 225 fokra. Olajozzuk ki a muffintepsit és
tegyük a sütőbe 10-15 percre. Keverjük össze egy tálban a tojást, a lisztet, a tejet,
egy csipet sót és egy csipet szerecsendiót. Ízlés szerint egy pici borsot is tehetünk
bele. Óvatosan vegyük ki a tepsit a sütőből és adagoljuk bele a tésztát. Ne rakjuk
teljesen tele. Tegyük vissza és süssük 12-15 percig.



·1 fej pagoda karfiol
1 db kisebb kaliforniai piros paprika
1 szál újhagyma
3 kk dijoni mustár
só
bors
citrom reszelt héja
fél citrom leve
aprított kapor
1-2 ev olívaolaj

Pagoda saláta

A karfiolt szedjük rózsáira, és
dobjuk bő, lobogó vízbe. Három
perc főzés után szűrőkanállal
szedjük ki. Tálcán terítsük el, hogy
gyorsan ki tudjon hűlni. Közben
vágjuk kockára a paprikát és
karikázzuk fel az újhagymát.
Készítsük el a öntetet is. Egy
kisebb tálban keverjük ki a
mustárt a sóval, a citromlével, a
citromhéjjal, majd kevergetés
közben csurgassuk bele az olajat.
Egy nagyobb tálban forgassuk
össze mindent, végül szórjuk meg
aprított kaporral.

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 27. ebéd



40 dkg maradék hús vagy 40 dkg
pulykamell
45 dkg fagyasztott leveles spenót
2 vöröshagyma
3 ek. olaj
10 koktélparadicsom
10 dkg light trappista sajt
1 dl tejszín
1 dl tejföl
1 gerezd fokhagyma
só
bors
kész levelestészta

Quiche almás céklasalátával

A felengedett spenótot kicsavarjuk majd a
zúzott fokhagymával együtt megfuttatjuk
1 ek. felforrósított olajon. Felkockázzuk a
húsokat és a vöröshagymát és a 2 ek.
felforrósított olajon együtt pirosra sütjük.
A paradicsomokat megmossuk, felezzük. A
sajtot lereszeljük, összekeverjük 2 tojással,
a tejszínnel és a tejföllel, sózzuk,
borsozzuk. Kinyújtjuk a tésztát, kibélelünk
vele egy 26 cm átmérőjű kerek
tortaformát. Egyenletesen elosztjuk benne
a kihűlt spenótot, a hagymát pulykát és a
paradicsomot. Rálocsoljuk a sajtos tojásos
keveréket. 180 fokos sütőben 25-30 perc
alatt megsütjük.

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 27. vacsora



4 db közepes méretű alma 
280 g cékla       
1 db citrom      
folyékony édesítőszer
dió ízlés szerint

Almás céklasaláta

Reszeljük le nyersen az almát és nyersen a
céklát majd keverjük jól össze. Ízlés szerint
tegyünk hozzá energiamentes folyékony
édesítőt és citromlevet. Pár szem dióval
díszíthető.

Hozzávalók 4 adagra Elkészítés:

December 27. vacsora



Nedves anyagok:
22 dkg méz
8 dkg vaj
5 dkg cukor
1 tojás 
pár csepp mandula és rumaroma
 
Szárazanyagok: 
20 dkg liszt
20 dkg darált dió
14 dkg aszalt barack
1 ek. kakaó
szegfűszeg
fahéj
szerecsendió
1 citrom és narancs héja
4 szem szegfűbors
1 kiskanálnyi szódabikarbóna

Ajándékötlet

A mézet, a vajat, a cukrot és a tojást gőz fölött
összemelegítjük. Kihűtjük és közben elkészítjük
a lisztes keveréket.  A szárazanyagokat egy
tálban jól elkeverjük. A kihűlt masszához
keverjük a lisztes keveréket és jól
összedolgozzuk. Ha túl híg (nem formázható az
állaga) lenne tegyünk hozzá még kevés lisztet.
4-5 cm-es átmérőjű golyókat formázunk, majd
ellapogatjuk és sütőpapírral bélelt tepsibe
tesszük, 10-12 percig sütjük 180 fokon. Fehér
cukormázzal vagy olvasztott csokoládéval
díszíthetjük.

Hozzávalók Elkészítés:


