#SecretIngredient

Eper
Ananászeper

Történet

Az epret már az ókori római költők, Vergilius
és Ovidius is említették műveikben, bár
inkább dekorációként, mint fogyasztható
ételként. Ez egészen a 14. századig így volt,
amikor is a franciák elkezdték az erdei vad
epret kertjeikben termeszteni.
Az 1600-as években a Virginia eper
(Fragaria virginiana) bekerült ÉszakAmerikából Európába. Majd 1714-ben egy
francia expedíció behozta Franciaországba
a chilei eperfajtát is (Fragaria Chiloensis). A

Tudta?
Az eper nem bogyós
gyümölcs. A bogyósok
magja a gyümölcshúsban
van, az eper magjai
viszont kívül vannak.

francia vadeper és a két újvilági
fajta keresztezésével megszületett a ma is
ismert modern eper, a Fragaria ananassa,
azaz ananászeper.
Az eper a rózsafélék családjába tartozik.
Az epren kívül ebbe a családba tartozik
például az alma, a cseresznye és mandula
is. A rózsafélék megtalálhatók szinte
mindenhol a világon, de elsősorban az
északi félteke enyhébb klímájú tájain érzik
jól magukat.

És azt, hogy…
Az eper az első
tavaszi gyümölcs, és
áprilistól októberig
folyamatosan érik?

Hallotta?
Egy átlagos méretű
epren több mint
200 mag van.

10-30 perc

Eperfajták
Jelenleg több mint 600 eperfajtát
ismerünk, melyek csupán 5 vagy 6 fajta
keresztezéséből fejlődtek ki.

“Szuvidolás
közben az eper
megőrzi értékes
vitamin-és tápanyagtartalmát.“
Az eper legtöbbször desszertek alkotórésze
vagy lekvárt főznek belőle. Viszont remekül megállja
a helyét sós ételekben is.

Jó tudni
Tárolás
A friss epret maximum
3 napig tartsa
hűtőszekrényben.
Közvetlenül azelőtt mossa
csak meg, mielőtt megeszi.
Az epret le is fagyaszthatja,
így akár egy évig is
eltarthatja.

Elkészítés
Az eper rendkívül sokoldalú
gyümölcs. Főzhet belőle
lekvárt, teheti süteménybe,
de isteni fagylaltot is
készíthet belőle. De
izgalmas kombinációt
alkothat a csirkehússal
egy salátában.

A jó eper
Keresse a fényes
külsejű, kemény
húsú, élénk piros
színű epret. Kerülje
a puha, fonnyadt,
sérült gyümölcsöt!

Egészség

A teasütemény 20
perc alatt elkészül
a CombiSteam
gőzsütőben!

Tökéletes lekvárt
főzhet indukciós
főzőlapon csupán
20-30 perc alatt!

152 g friss, nyers eper értékes vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz**:
C-vitamin

Az epret már régóta használják depressziós betegségek
kezelésére. Ma már tudjuk, hogy ez a gyümölcs segít az
immunrendszer erősítésében, a rák gyógyításában, és
magas C-vitamin* tartalmának köszönhetően segít a szem
egészségének megőrzésében is.

INBÉ

149 %

Segít az
immunrendszer
erősítésében.

Folsav
INBÉ

9%

Elengedhetetlen
ásványi anyag
a várandós
hölgyek
számára.

Élelmi rost
INBÉ

12 %

Támogatja az
egészséges
emésztést.

Kálium
INBÉ

7

Mangán
%

Csökkenti
a magas
vérnyomást.

INBÉ

29 %

A csontok
és a bőr
egészségéért.

*Forrás: www.besthealthmag.ca
**Egy átlagos felnőtt számára (2000 kcal), forrás: nutritiondata.self.com

Epres vanília flan (CombiSteam gőzsütőben)
Sütés: 40 perc

90 °C

Hozzávalók
200 ml tej
200 ml tejszín
1 vaníliarúd kikapart magja
2 tojássárgája
3 egész tojás
50 g cukor
300 g eper
2 teáskanál pisztácia
Christian Mittermeier
Kreatív séf, Németország

1+4

Interval programon

(50% gőz 50% forró levegő)

300 ml

4-6 személyre — Nehézségi fok: könnyű
1. A tojássárgákat és az egész tojásokat keverje
habosra a cukorral.
2. Adja hozzá a vaníliarúd kikapart magját.
3. Öntse a tejet és a tejszínt egy lábosba,
és melegítse kb. 90 °C-ra. Ne hagyja forrni!
4. Adja a tojásos-cukros keverékhez a vaníliás
tejszínes tejet, és óvatosan keverje teljesen
simára, buborékmentesre.
5. Töltse a keveréket a tálkákba, úgy hogy
az edények kétharmadáig érjen a massza.
6. Tegye a sütőbe, és süsse Interval programon,
90 ° C-on, 40 percig.
7. A sütés után hagyja a flant kihűlni.
Végül díszítse eperszeletekkel és pisztáciával.

