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I. Konyhai gépek, berendezések
Thermomixer
„ROBOT COUPE Robot Cook thermomixer
Kiváló minőségű thermomixer, amely többféle funkciócval rendelkezik: emulgálás,
reszelés, pépesítés, darabolás, keverés és dagasztás. A készülék indukciós motorral van
felszerelve és 5 féle sebesség funkciót tud: 1.: fokozatmentes sebességszabályzás, 1003500 fordulat/perc, 2.: magas fordulat Turbo/Pulse funkció, 4500 fordulat/perc, 3.: kések
visszaforgatási sebessége 100-500 fordulat/perc, 4.: pulse/lüktető funkció, 5.: szakaszos
sebesség: a kés másodpercenként kettőt fordul.
Magas fűtési teljesítmény: 140°C felett
Precíz hőfokszabályzás: +/- 1°C
Rozsdamentes 3,7 literes edény fogantyúval
Folyadék kapacitás: 2,5 liter
Mikrofogazású rozsdamentes acél kés
Programozási funkció: 9 recept
Gabona pelyhesítő
AGRISAN Kézi gabona pelyhesítő
Miért fontos, hogy saját maga pelyhesítse a gabonaszemeket? A boltokban kapható,
ipari feldolgozással készült pelyhek és müzlik magas hőkezelésen esnek át, hogy
hosszabb szavatossági idővel rendelkezzenek, ennek köszönhetően azonban a vitaminok
és fontos enzimek egy része elveszik. Ez igaz sajnos a "bio" termékekre is.
Ez a salzburgi pelyhesítő mindamellett, hogy kizárólag természetes anyagokból készül,
szabadalmaztatott préselő szerkezetének köszönhetően a legkíméletesebben és
leggyorsabban préseli a gabonát, hogy Ön a legfinomabb müzlit fogyaszthassa minden
reggel.
Rozsdamentes acél préskő kerék és magas minőségű tömör bükkfa szerkezet,
természetes méhviasszal kezelve (nem tartalmaz műanyag vagy üveg alkatrészeket). A
készülék tökéletes ízű és formájú pelyhet készít, nem roncsolja a gabonát, ezért megőrzi
annak minden értékes részét. Előáztatás nélkül készíti el a pelyheket és szinte bármilyen
gabonát képes pelyhesíteni.
A készülék alkalmas a következő alapanyagok pelyhesítéséhez és préseléséhez:
- bármilyen kemény gabona, pl. zab, rozs, tönköly, búza, kamut
- bármilyen kisszemű gabonafajta, pl. quinoa, amaránt (disznóparéj), köles, lenmag, mák
- fűszerek, mint pl. bors, koriander, köménymag
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Használat közben a pelyhesített gabona közvetlenül a fatároló rekeszbe hullik, tehát nem
találkozik műanyag és könnyen sérülő üveg alkatrészekkel. Tisztításhoz a tölcsér
könnyen eltávolítható, de azt a biztonsági beállításoknak köszönhetően használat közben
nem lehet eltávolítani.
Fontos információ! A nyers préselt gabonákat (zabpehely, rozspehely, tönkölypehely,
stb.) fogyasztás előtt áztatni vagy főzni kell. A nyers gabonaszemek vagy pelyhek
meghatározott idejű áztatása azért fontos, mert a benne lévő vas, kalcium és magnézium
belekben történő felszívódását akadályozó fitinisav tartalom csak megfelelő áztatás
hatására tud lebomlani, illetve áztatás hatására azok az enzimek, melyek a
hasnyálmirigyet terhelik, lebomlanak.
Javasolt főzési idők (kásának megfőzve)/ duzzasztás (pl. joghurtban, tejben):
- tönkölybúza: 30 perc / 30 perc
- zab: 20-30 perc / 10 perc
- köles: 5-10 perc / 20 perc
- hajdina: 15-20 perc / 10-20 perc
- amaránt: 1,5 óra / 5 perc
- rozs: 15-20 perc/ 30 perc
- búza: 15-20 perc/ 30 perc
Saját tömeg (kg) 2.1
Sous-vide komplex vízfürdő
LA FELSINEA SOFTCOOKER S 1/1 sous vide vízfürdő
La felsinea sous vide vízfürdő rendszer, amely alkalmas akár 22 liternyi víz precíz
melegítésére és alacsony hőmérsékletű főzéshez.
A Sous Vide garantálja a precíz hőmérséklet tartást, ami elengedhetetlen az ételek
minőségének megtartásához, az ízek és aromák előcsalogatásához. Nem igényel
folyamatos felügyeletet, csak beállítja a kívánt hőmérsékletet és a digitális kijelzőn
folyamatosan követni tudja hőmérsékletet. Fogantyúval ellátva a könnyű hordozhatóság
érdekében, valamint a belső és a borítás rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik!
Hőmérséklet pontosság: 0.2 ºC
Hőmérséklet tartomány: 40 ºC - 115 ºC
Kapacitás: 22 liter űrtartalomig
Strapabíró fűtőbetétek
Belső méret: 535x330x200 mm
Fedővel
5 elmenthető program
Sous-vide vízmelegítő
SAMMIC SmartVide6 mobil sous vide
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Hordozható sous vide vízforgató és vízmelegítő rendszer, amely alkalmas akár 56
liternyi víz precíz melegítésére és alacsony hőmérsékletű főzéshez. Séfek által és
séfeknek tervezett készülék, amelynek robusztus kivitele tökéletesen alkalmassá teszi
éttermi felhasználásra is.
A SmartVide garantálja a precíz hőmérséklet tartást, ami elengedhetetlen az ételek
minőségének megtartásához, az ízek és aromák előcsalogatásához. Nem igényel
folyamatos felügyeletet, csak beállítja a kívánt hőmérsékletet és az óriási TFT kijelzőn
folyamatosan követni tudja a főzési folyamatot.
Hőmérséklet pontosság: 0.01 ºC
Hőmérséklet tartomány: 5 ºC - 95 ºC
Időzítés: 1 perctől 99 óráig állítható
Kapacitás: 56 liter űrtartalomig
Merülési mélység: 147mm
Füstölő berendezés
HELIA 24 Füstölő berendezés és alacsony hőmérsékletű sütő
Ez a kifejezetten gasztronómiai célra kifejlesztett készülék tökéletesen alkalmas arra,
hogy alacsony energia felhasználás mellett tökéletes aromával süsse vagy füstölje a
legkülönbözőbb termékeket. A sütőtér nyomás alatt működik, és nincs levegőáramlás,
vagyis az ezzel készített ételek nem száradnak ki és egyenletesen sülnek át.
Mivel nincs légmozgás a kamrán belül, egyszerre süthet halat és húsokat, ezek nem
veszik át egymás ízét, hiszen a kamrába nem kerül be oxigén. Mivel a sütőtér
oxigénmentes marad, a füstölés során csak egészséges anyagok kerülhetnek be a
fűrészpor parazsából.
Füstölés esetén a készülék legnagyobb előnye, hogy bármilyen faforgáccsal működik,
nem szükséges hozzá speciális faforgács tabletta megvásárlása, használhatja a nálunk
vagy akárhol máshol vásárolt faforgácsot, vagy akár a sajátját is!
Eredeti német gyártmány
Rozsdamentes acélból készült duplafalú szekrény
Nagy teljesítményű és hosszú élettartamú fűtőbetét
Rozsdamentes acél faforgács/parázstartó lapát
Faforgács nélkül egyszerű "holdomat"-ként is használható.
Hőmérséklet tartomány: 50-250oC
Időzítő: beállítható 0-60 perc között (60 perc füstölés szinte minden termékhez
elegendő! Részletek a receptkönyvben)
Tájékoztató jellegű adat a kapacitásról: egyidejűleg alkalmas 24 pisztráng (max. 200gos) vagy 12 pisztráng (max. 500g-os), 4 csirke, vagy egy 7kg-os hús darab füstölésére.
Alaptartozékok:
1x Tepsi HELIA 24 füstölőhöz-sütőhöz
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1x Pisztráng grill rács (6 db pisztránghoz)
1x Sima grill rács
1x Faforgács tartó lapát
1 kg Bükkfa forgács
1 hal füstölő fűszerkeverék minta
1 receptkönyv
Hold-O-Mat
LAINOX MCR051E melegen tartó box - holdomat
Ventilátor nélkül fűthető, hőszigetelt thermobox regeneráláshoz, melegentartáshoz és
alacsony hőmérsékletű sütéshez. Két oldalt fogantyúkkal, elöl hátul állítható szellőző
nyílással rendelkezik. Az időt, a hőmérséklet és a maghőmérő értékeit egyaránt kijelzi.
A
ciklus
végét
hangjelzéssel
jelzi.
Maghőmérővel
Maximális étel mennyiség: 11 kg
Alacsony fogyasztású statikus fűtés
Biztonsági termosztát
Hőmérséklet tartomány: 30 °C / 120 °C
Kapacitás: 5 x GN 1/1”1

Paco Jet
„Mélyhűtött termékek feldolgozására, adagszám: 1-10, digitális vezérlés, manuális
nyomáskiegyenlítés, fordulatszám: 2200 / perc, tartozékok: 1 db edény + fedél,
pakotizáló kés, edény, tömítő-késtartó betét, öblítő betét és tisztító készlet (kék).
A készülék saját ( és opcionálisan rendelhető ) edényeiben előre lefagyasztott
készítmények ( fagylalt, öntet, szósz, krém, zöldség, gyümölcs, stb. ) speciális eljárással
történő -közvetlen a tálalást megelőző- krémszerűvé tételére, habosítására és
adagolására. A folyamat paraméterei: hőmérséklet: -18/-22 C fok, túlnyomás: 1.2 bar,
edények hasznos űrtartalma 0,8 liter. Opcionális tartozékok: többlet edények,
késgarnitúra, titán nitrit (növelt felületi keménységű aranysárga színű) "pacotizáló"
kés.”2

II. Alaptápanyagok,védőtápanyagok általános jellemzése
Fehérjék: nagy molekulasúlyú nitrogéntartalmú vegyületek.
Összetételalapján: egyszerű – csak aminósavakból állnak

1
2

https://www.nagykonyhaigepek.hu
https://www.hotex.hu/webshop/product/pacojet/pacojet_kek/18404
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összetett – más jellegű vegyületet is tartalmaz

Biológiai szerep alapján: szerkezetalkotó

(kollagén, membrán fehérjék)

transzport

(hemoglobin)

tartalék

(laktalbumin)

kontraktilis

(mozgást lehetővé tévő: laktin, miozin)

védő

(immunoglobinok)

szabályozó

(hormonok)

enzimek

(szerves katalizátorok)

Szerkezet alapján: elsődleges szerkezet (kapcsolódó aminosavak száma, sorrendje)
másodlagos szerkezet (polipeptidlánc spirális feltekeredése - hidrogén-hidak)
harmadlagos szerkezet (a lánc további térbeli felépítése – diszulfid-hidak)
Biológiai érték alapján: teljes értékű: valamennyi esszenciális aminosavat tartalmazza
Szénhidrátok:polihidroxi-aldehidek és ketonok, valamint ezek víz kilépésével
összekapcsolódott ún.kondenzációs termékei. Régebben a szén hidrátjának vélték –
innen a neve.csak növény tudja előállítani (zöld részeiben) a levegő CO2ből és vízből
fotoszintézissel keletkeznek
Csoportosításuk:
-

monoszacharidok, egyszerű cukrok
oligo/poliszacharidok, összetett szénhidrátok (molekulaszámtól függő)

Oligoszacharid:
cukorszerű összetételű, 2-6 monosczaharidból épül, vízben jól
oldódik, édes, színtelen, kristályos, hidrolízissel monoszacharidra bontható.
(pl.: egyszerű cukor=diszacharid, szacharóz, maltóz, laktóz)
Poliszacharid:
nem cukorszerű, nem édes, nagy molekulasúlyú. 100-100
monosczaharidból épül föl, nem kristályos, vízben nem oldódik, szerkezete leget: el nem
ágazó (fonál) / elágazó. Általában egyféle monosczaharidból épül, alacsonyabb rendű
állatok és növények vázépítésében játszik szerepet (cellulóz, kitin), tartalék tápanyagból
raktározódni tudnak.
Lipidek:kémialiag sokféle, biológiai funkciói széleskörűek, vízben nem oldódnak.
Gliceridek: neutrális zsírok, energiaszolgáltató tápanyag (9,3 kcal/g). Zsírban oldódó
felszívódásához, hőháztartás fenntartásához használatosak.
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Szénlánc hossza:

rövid (C2-4)

középhosszú MCT zísrok alkototórészei (C6-10)
hosszú (C12-24)
Telítettség mértéke: telített (SFA)
egyszeresen telítetlen (MUFA)
többszörösen telítetlen (PUFA)
Kettős kötések alapján:Egyszerű:
zsírsavszármazékok, prosztaglandionok.

zsírok (mono-,di-,trigliceridek), viaszok,

Összetett:
foszforlipidek (koleszterin), glikolipidek, szteránvázas vegyületekés
származékaik, epesavak, vitaminok, hormonok.
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II.1. Vitaminok, ásványi anyagok
Nélkülözhetetlen, biológiailag aktív, energiát nem szolgáltató szerves vegyületek. A szervezet nem
tudja őket elegendő mértékben szintetizálni. Két fő csoport: zsírban és vízben oldódók.

A vízoldhatóak kisebb mértékben raktározódnak, gyorsabban alakulnak ki hiánytünetek.
Vitaminhiány (hipovitaminózis): kezdetben bizonytalan tünetek, nehezen diagnosztizálható.
Rossz közérzet, étvágytalanság, lassabb növekedés, csökkent ellenálló képesség
Avitaminózis: beriberi, skorbut , oka lehet: csökkent bevitel, felszívódás, fokozott szükséglet
Zsírban oldódó vitaminok: (A D E K )
A: provitamin: béta-karotin (=2 A-vitamin), gamma-karotin. Napi ~1mg retinolekviv. Ajánlott
ennek harmadát A-vitamnnal, kétharmadát retinolekvivalens karotinnal érdemes fedezni.
Hiány: bőrszarusodás, farkasvakság (rodopszinhoz építőanyag)
Előfordulás: belsőségek, máj, olaj, vaj, margarin, tej, tejtermékek (karotin: sárgarépa, paraj)
D: Napi 5-10 mikrogram szükséges, gyerekeknek, terhes nőknek többet. Szerepe a Ca csontba
épülésének segítése. Provitaminja: 7-dehidrokoleszterin,
Hiány: csontlágyulás, deformáció, angolkór/osteoporózis. Előfordulás: halmájolajok, margarin, máj,
hús, gombák
E: Napi 12-14 mg szükséglet, hiány nem jellemző a gabonaalapú étkezés miatt. Antioxidáns.
Hiány: májelzsírosodás, nemi működészavarok, vérképzési zavarok
Előfordulás: szója, gabonacsíra, dió, mogyoró, mandula
K: bélbaktériumok szintetizálni tudják, napi 7-140 mikrogram beviteli szükséglet.
Véralvadáshoz, a máj protrombin képzéséhez szükséges.
Hiány: vérzékenység, érfalszakadások. Főleg csecsemőknél, felszívódási zavarnál lehet.
Előfordulás: zöldségek, spenót, káposzta, brokkoli, máj, tej.
Vízben oldódó vitaminok: (B1-12, Folsav, C, H)
B1:tiamin. Dekarboxilezés, szénhidrát anyagcseréjéhez szükséges. Idegrendszer működéséhez.
Hiány: 1,2-1,5mg fáradékonyság, emésztési zavarok, görcsök, beri-beri
Előfordulás: élesztő, gabonafélék, hüvelyesek, hús, belsőségek

B2: lakto/riboflavin. FADH2 koenzim alkotorésze, hidrogéntranszport. Zsír/szénhidrátlebontás
Hiány: 1,5mg növekedési zavarok, szemkárososdás, bőr/nyálkahártya elváltozások Előfordulás:
máj, szív, hús, élesztő, vereáliák, tojás, sajtok, káposztafélék
B3: niacin. NADH2, NADPH2 alkotórésze, hidrogéntranszport, összes anyagcserefolyamat.
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Hiány: 14-16mg fényérzéken, érdes bőr, idegrendszer károsodása, nyálkahártya-gyulladás

Előfordulás: máj, belsőségek, hús, cereáliák, hüvelyesek, burgonya, sárgarépa, szója
B5: pantoténsav. Zsírsav-aktiválás, szénhidrát/zsír/fehérje anyagcseréje. Szükséges: 6-8mg
Hiány: bőrgyulladás, egyensúly-zavarok, görcsök. Éles fájdalom a talpon
Előfordulás: máj, szív, hús, tojás, hüvelyesek, cereáliák, spárga, kefir, tej, gomba, élesztő
B12: kobalamin. Metilálás, anyagcsere, sejtosztódás, vérképzés. Szükséges: 3 mikrogram
Hiány:vészes vérszegénység, gyomorsavhiány, idegrendszeri degenerációk Előfordulás: csak állati
eredetű élelmiszerekben!
Bc: folsav. C1-csoportok átvitele, nukleinsav anyagcsere, vérképzés, sejtosztódás
Hiány: 400mikrogram vérszegénység, növekedési zavarok.
Előfordulás: máj, vese, hüvelyesek, dió, paraj, cékla, narancs, paradicsom.
C: aszkorbinsav. Redukciós folyamatokban hidrogén-donor. Csont és porcképző, aminosavak
anyagcseréje. Sejtoxidációs folyamatokban is szerepet játszhat, mai napig bizonytalanság. Van
szervezetben tartaléka, ajánlott mennyiség: 60-80mg/nap, konkrétan nem megadható.
Hiány: nyálkahártya vérzések, fertőződési hajlam, skorbut
Előfordulás: csipkebogyó, paprika, sóska, ribizli, citrusfélék, egyéb zöldség/gyümölcsök.
Makroelemek:
Nátrium: 90g a szervezetben. Csontok jelentős mennyiségben raktározzák. Homeosztázis,
transzportfolyamatokhoz nélkülözhetetlen. Napi 1g elegendő, azonban a hazai átlag 5g. A magas
vérnyomás csökkentése érdekében 2g-ra kell csökkenten, főleg a konyhasó felhasználásánál
csökkentésével, esetleg só pótlók, sószegény élelmiszerek használatával.
Klór: Kloridionként főleg a Na mellett fordul elő, 80g, nagy része a sejten kívüli térben.
Elektroneutralitás fenntartása, gyomor sósavszintéziséhez fontos. Szükséglete 1,5g/nap.
Kálium: 140g a szervezetben, 98% a sejteken belül. Sejtek ozmotikus nyomásának és
vegyhatásának szabályozója, ideg/izom/szívműködéshez nélkülözhetetlen. Ca antagonistája.
Fokozott fehérjebevitel növeli az igényt, napi1,6g a minimum szükséglet. 3G a javasolt. Növényi
eredetű élelmiszerekkel helyesebb a pótlás, a K/Na arány itt ugyanis magasabb.
Kalcium: Mintegy 1kg a szervezetben, 99% a csontokban és fogakban. A maradék fontos szerepet
kap véralvadás, izomműködés, tejtermelés szabályozásában, hidroláz enzim működésében. A
folyadéktér és a csontok Ca raktára folyamatosan cserélődik. Napi 800mg javasolt, időskorban a
csontleépülés miatt 1000mg, terhes nőknek napi 400mg többlet, sportolóknak 1500-2500mg/nap.
ADCK vitaminokra szükség van a csontanyagcseréhez. Túlzott foszforbevitel zavart okozhat!
Tejek, tejtermékek kedvező Ca/P arányúak, túrók nem annyira. Húsok, zöldségek nem Ca források.
Az ivóvíz literében is 70-80mg kalcium található, túlzott Ca bevitel azonban vesekövet okozhat.
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Foszfor: 600-700g szervezetben, szervetlen foszfátként csont/fogakban. Kis mennyiségben a
testnedvekben is, vegyhatást szabályozzák. A szerves vegyületek komoly szerepet kapnak az
anyagcserében (Atp, kreatin-foszfát). 60-70% szívódik fel, szükséges mennyiség = Ca. Hiányával
nem kell számolni, sok élelmiszerben van, azonban gabonafélékből nehezen szívódik fel.
Magnézium:
20-28g a szervezetben, fele csontban, 40% intracelluláris folyadéktérben.
Elekrolitegyensúly fenntartása, foszfátbeépülés katalízise. D,B1,B5 vitamin segíŧi, felszívódási
zavarok alkohol hatására. Ca-Mg antagonizmus. Napi 300-350mg javasolt, 24-30mg/MJ energia.
Héjas gyümölcsökben, olajos magvakban, banánban, sajtokban különösen sok található.
Mikroelemek:
Vas: 3-5g a szervezetben 70% a hemoglobinban, 26% a vastároló fehérjékben. Két vegyértékes
formában szívódik fel, tárolás 3 vegyértékűben. Transzferrin szállít, ferritin tárolja. Főleg
máj,lép,csontvelőben tárolódik. C,B12,Cu kell hasznosulásához. kell. Hiány: bőr, köröm
elváltozások, vérszegénység. Növényekből kis mennyiségben hasznosul. Források: hús, belsőségek,
hüvelyesek, diófélék, mák.

Réz: 50-120mg a szervezetben, 90% ceruloplazminhoz kötve (fehérje). Vas mobilizálását segíti.
Légzési lánc, pigmentképzés, oxigéntartalmú gyökök lebontásában fontos szerep. Ajánlott Fe/Cu
arány=5:1. Napi 1-2,5mg réz ajánlott, terhes nő, fogamzásgátló: több. előfordulása=vas.

Cink: 2g a szervezetben. Növekedéshez, sejtanyagcsere, csontképzés, ivarmirigyek, szem
működéséhez fontos. Stabilizálja az inzulinmolekulát, javítja a cukortűrő képességet. Hidroláz
enzimek működéséhez is fontos, széndioxidot hidratál a légzésben. A szem ér és ideghártyáját
kapcsolja össze. Folyamatos cinkvesztés, vizelettel, izzadással. Szükséglete napi 10-15mg.
Alkoholfogyasztás, terhesség növeli, kadmium hasonló de gyengíti az enzimaktivitást -> Zn/Cd
arány = 300:1! Belsőségek, húsok, sajtok, szárazhüvelyesekben, héjas magokban fordul elő.

II.2. Fehérjék és szénhidrátok felszívódása

Fő helyszíne a vékonybél, szájban, gyomorban kismértékű (pl. alkohol). Két forma:
-

passzív diffúzió – ozmotikus nyomáskülönbség hatására
aktív transzport – koncentráció ellenében carrier anyagok segítségével történik. ATP-igényes

12

Fehérjék:
aktív transzport, passzív diffúzió egyaránt. Nagy sebességű folyamat. Felszívódási zavarok:
dipeptidek, nagyobb fehérjék felszívása – nem bomlik le, kicsapódik – csalánkiütés (főleg gyerek)
biogén-amid termelődése: bélbaktériumok dekarboxilezik a fehérjét, mérgező is lehet köztük. Pl.:
hisztidin->hisztamin, tirozin->tiramin, triptofán->triptamin

Későbbi hasznosulásuk függ a felszívás időbeli eloszlásától és fokozatosságától. Sok kis étkezés a
célszerű pl. roboráló diéta esetében.
Szénhidrátok:
-

aktív transzporttal szívódnak föl, véráramba diffundálnak ki.
felszívódási sebesség nem egyforma: glükóz 100, galaktóz 110, fruktóz 43, mannóz, pentóz 9
nem csak mono, diszacharidok is felszívódhatnak, a nyálkahártyában azonban mono-vá
bomlanak.

II.3 Zsírok, ásványi anyagok és a víz felszívódása
Zsírok:
-

még ideális epe és hasnyálmirigy működés esetében is tökéletlen felszívódás. Zsírok -> glicerin
+ zsírsavak, mono és digliceridek
glicerin: szabadon felszívódik. Zsírsav+glicerid az epesav segítségével -> micella, felszívódik.
A középhosszú 8-10 szénatomos zsírsavláncokból épült trigliceridek hasznosítása gyorsabb,
mint a hosszabbaké, mert nincs szükség a trigliceridek hidrolízisére.

Víz és alkálifémek:
-

A vérrel azonos NaCl koncentrációjú (izotóniás) oldat nyombélből lassan, éh és csipőbélből
nagyon gyorsan szívódik fel. Aktív transzporttal történik
Hiperozmotikus nyomásnál: először, Na+, majd izozmózis után a fentiek szerint folytatódik.
Hipoozmotikus nyomásnál: először víz felszívódása, majd izometrikus
Emésztőnedvek víztartalma is felszívódik. Vastagbélből is lehetséges. Káliumion: aktív
transzporttal.

Ásványi anyagok:
-

-

makroelemek: több mint 100mg/nap szükséges, ha ennél kevesebb: mikroelem. Ionformában
felhasználhatóak csak
Kalcium: 20-30% szívódik fel, (jó arány), aktív+passzív egyaránt, a vékonybél elején gyors
felszívódás az enyhe savas hatás miatt (kalciumfoszfát), a lúgos részen kalciumkarbonát
lassabb.
Oxálsavak megkötik (spenótban pl), felszívhatatlan lesz. D-vitamin elősegíti a felszívást

Magnézium: hasonló a kalciumhoz minden jellemzőben. Alkoholistáknál nehéz felszívódás
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Vas: Elsősorban a patkóbélben. Gyomorban könnyen három vegyértékűvé válik, azonban felszívni
csak a két vegyértékűt lehet. Ennek elkerüléséhez antioxidáns (pl: C-vitamin) szükséges.
Foszfor: vékonybél felső szakaszán, szerves vegyületből, csak ha előzőleg leszakadt a vegyületről.
Jód: 100%-os felszívás, még a levegőben oldott jód is nyálkahártyán keresztül
Fluor: Kevésre van szükség, jó felszívódás mégis hiány. Vékony és vastagbélből szívódik föl.
Réz: csak 1% szívódik föl a vékonybél felső szakaszából. Savak segítenek, kalcium ellene dolgozik.
Nehézfémion, nagy mennyiségben mérgező
Cink: legfőbb szerepe az inzulinképzés, 10%-os felszívás, fitinsav, kalcium csökkenti a felszívást.
Táplálékok emészthetőségét befolyásoló külső és belső tényezők:
Külső tényezők:
-

az emészthetőség a hasznosítás fontos eleme. Függ: összetétel, élvezeti érték, fogyasztás
körülményei.- ezek reflexfolyamatokat indítanak meg, és így befolyásolják a rendszer
működését.

Táplálékok összetételének hatása:

-

víztartalom: minél egyenletesebb eloszlás, minél nagyobb tartalom annál jobban emészthető
sótartalom: sózás csökkenti a víztartalmat -> nehezebben emészthető
zsírtartalom: sok zsír -> nagy telítőérték -> kevesebb gyomronedv, lassítja a gyomorürülést
fontos a zsír diszperzitása és olvadáspontja is. Finom emulzió, alacsonyabb olvadáspont jobb
rosttartalom: több emészthetetlen rost – nehezebb emésztés, zsenge zöldségek jobbak.
Turmixolás csökkenti a rostméretet – könnyebb emésztés
hőkezelés: keletkezhetnek nehezen emészthető anyagok, fehérje keresztkötések jönnek létre.
Azonban kedvező hatása is van, mert a fehérjék denaturálódnak, kevésbé ellenállóak az
enzimekkel.

Érzékszervi tulajdonságok:

- íz, illat: együtt adják a zamatit – feltétlen reflexes emésztőnedv képződés. A fűszerek ezenkívül a
tápcsatorna nyálkahártyájában vérbőséget okoznak -erős fűszerezéstől óvakodni kell.
-hőmérséklet: ételeknél a hideg jellemzően csökkenti, italoknál növeli az élvezeti értéket (pezsgő 7
sör 10 víz 11 fehérbor 12 üdítő 14 vörösbor 15 tej 17 kávé 40 fok). Befolyásolják az élvezeti értéket
az italokban előforduló savak (szénsav, szerves savak), ásványi anyagok.
- állomány: lazítás -> nagyobb felület, jobb keveredés az emésztőnedvekkel. A sűrítés minden
fajtája a telítőértéket növeli.

Élvezeti érték: mindig befolyásolja az egyéni ízlés, megszokás. Változatosság szükséges. Ízléses
tálalás, harmonikus összhatás, tiszta környezet mind növelik az étvágyat.
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Telítőérték: megadja, hogy az étel mennyi ideig tartózkodik a gyomorban. Függ a nyersanyagoktól,
konyhatechnológiai
eljárástól,
emésztőrendszer
működésétől.
Példák:
Belső tényezők:
-

enzimhatás, enzimaktivitás mechanikai/kémiai szerep szájban, gyomorban, vékonybélben pH
érték, hőmérséklet, szubsztrát-koncentráció (enzimaktivitást befolyásoló tényezők)A diétás
rendszerek jellemzői, a főbb diéták és megvalósítási lehetőségük a vendéglátásban

Diéta: a megszokottól eltérő, betegség következményeit enyhítő vagy megszüntető táplálkozás.
Sokszor az egyetlen lehetőség (lisztérzékenység), más esetekben a kezelés egy alapvetően fontos
része (pl magas vérnyomás, szív/érrendszer/máj/epebetegek).
A tápanyag összetétel megváltoztatása mellett szükség van a konyhatechnológiai eljárások
változtatására is – folyékony/pépes/rostgazdag ételek előállítása pl.
Hazánkban ~450000 fő cukorbetegségben szenved – ugyanennyi látens cukorbeteg.
Összetétel szerint:

Alapétrend

gyógyintézetben fekvő, különösebb diétát nem igénylő betegek

Energiagazdag

endogén és exogén eredetű lesoványodáskor

Energia és fehérjegazdag

roboráló (felerősítő) étrend. Műtét után, májbetegség, terhesség

Energiaszegény

endogén és exogén elhízás esetén

Fehérjeszegény

vesegyulladás, köszvény, táplálkozási allergia

Zsírszegény epehólyag/máj-gyulladás, epekőbetegség, szív/érrendszeri betegek Szénhidrátszegény
elhízott/cukorbeteg. Inzulinfüggőeknél szénhidrátok elosztása! Nátriumszegény
magas
vérnyomás, szív/érrendszer, vesebetegség, elhízás, ödémák
Vendéglátásban:

Nem várható el olyan széles skála, mint a kórházakban, a tisztaprofilú diétás éttermek nem
rentábilisak. A'la carte avagy előfizetéses menük értékesítése esetében azonban figyelembevehetőek
a diétás igények, főleg: energia, zsír, szénhidrát és sószegény ételek kínálatának növelésével.
Célszerű zónaételeket is szerepeltetni az étlapon, valamint az ételek energia/tápanyagtartalmát is.
Alapvető követelmények:
-

rögzített anyaghányad alapján történő ételkészítés technológiai fegyelem betartása
körültekintő, pontos adagolás
szakmailag helyes és korrekt tájékoztatás a vendégeknek
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III. Személyi és munkahelyi higiénia, áruátvétel, raktározás és tárolás alapelvei,
hulladékkezelés
III.1 Személyi higiénia:
Személyi higiénia fogalma, általánosságok
- személyes tisztaság
- megfelelő egészségi állapot
- alapvető tájékozottság közegészségügyi kérdésekben
- közegészségügyi szempontból helyes magatartás
- egészséges életmód
Orvosi vizsgálat:
A munkába állás előtt, időszakosan, soron kívül
A vizsgált személy egy meghatározott munkakörben képes-e megfelelni.
Ezen kívül: egészségét nem veszélyezteti-e a munkavégzés, betegsége nem idéz-e elő baleseti
veszélyt, szenved-e olyan betegségben, amely miatt rendszeres egészségügyi ellenőrzést igényel,
egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét.
Kesztyű használat fontossága:
A kesztyű alkalmazása meggátolja, hogy a kézfejről, tenyérről, bőrről az étel mikrobiológiailag
megfertőződjön.
A fertőzési faktornak két fajtáját különböztetünk meg:
-Átmeneti: rövid ideig a bőrön, változatos összetétel, bőrhöz lazán kapcsolódik, könnyen fertőzheti
az ételt, fertőtlenítőszer elpusztítja, főleg Gram-. Pl. E.coli, Salmonella
-Állandó: folyamatosan kimutatható a bőrön, bőr mélyebb rétegében, dörzsölés révén nem távolítható
el, kevésbé változatos összetétel, 90% Gram+ sztafillokokkusz.
Kézmosás: meleg vízzel, szappannal, majd fertőtlenítőszerrel.
mechanikus hatás 15-20 mp-ig tartson, +szárítás!

III.2. Áruátvétel és raktározás
áruátvétel
 előírások betartása: A mennyiségi átvételkor úgy kell az árut lemérni, hogy mérés közben ne
szennyeződjék. A mérést mindig a legtisztább áruval kell kezdeni, ezek után jöhet a
szennyezettebb áruféleség. A mérleget szükség szerint, időközönként le kell tisztítani,
fertőtleníteni. Az átvett árut -különösen a hűtést igénylőt - minél előbb a megfelelő hűtőben,
raktárban kell elhelyezni
 mennyiségi átvétel
 minőségi átvételkor ellenőrzés: az áru a szállítás alatt nem károsodott, szennyeződött-e, ha az
árú hűtést, mélyhűtést igényel, akkor meg kell győződni hőfokáról. Tilos átvenni olyan
mélyhűtött árut, ami felengedett állapotban van. Az átvételkor ellenőrizni kell az előírt
feliratok meglétét, tartalmát, a fogyaszt6ósági határidőt, a minimum megőrzési időtartamot.
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Minőség megőrzési időtartam: Amely alatt a tárolási előírások betartása esetén a gyártó
garantálja azt, hogy a termék fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi jellemzői
+felelnek az előírtaknak.
-kötelező feltüntetése az áru csomagolásán: 2 lehetőség van:
1) az arra kötelezett termék csomagolásán a gyártás évét, hónapját és napját, az
eltart6ósági időtartamot is feltüntetik.
2) a csomagoláson az év, hónap és nap +jelölésével, a minőséget +őrzi feliratot
tüntetik fel. Amennyiben a minőség megőrzési v. fogyaszt6ósági 6áridő a tárolási
hőm. függ-e, úgy ezt is fel kell tüntetni.
Fogyaszthatósági határidő: Az az időtartam, melyen belül a gyártó - a tárolásra vonatkozó előírások
betartása mellett - garantálja, hogy a termék egészség károsodás nélkül fogyasztható. A
fogyaszt6ósági 6áridő nem hosszabít6ó. Lejárta után a termék emberi fogyasztásra nem alkalmas, azt
értékesíteni tilos
Földes áru raktározása:
-Zöldség- és gyümölcs félék, héjas tyúktojások, burgonya, gyökgumósok
- A burgonyát, a földes áruraktárban tárolják és ilyenkor fontos, hogy időnként a beteg, sérült
gumókat válogassák ki.
- vöröshagyma: rendszeresen ellenőrizni kell a tárolás körülményeket (hőfok, szellőzöttség,
páratartalom), a hagyma minőségét. A különleges hagymabetegségek +akadályozására a tárolt
hagymát időközönként át kell válogatni, a sérült, beteg hagymákat el kell távolítani.
Földes áru előkészítés:



Válogatás, mosás, héjeltávolítás, dörzsölés, koptatás, hámozás, csumázás, magozás,
szeletelés, aprítás, darálás, pépesítés, zúzás, préselés, stb.
A szennyezéseket csökkenti a válogatás és a mosás, növeli a csumázás, magozás, szeletelés,
aprítás, darálás, pépesítés, zúzás és a préselés.

Tojás raktározása és előkészítése:
tojáspor(szárazáru), a tojássárgáját nem szabad, a t.fehérjét max. 1 napig lehet hűtőben tartani.
A tojáslét 3 órán belül fel kell használni és addig is hűtőben kell tartani. A mélyfagyasztott tojáslét a
mélyhűtőben kell tárolni. A felengedtetett tojáslét 16 órán belül el kell használni.
Előkészítés:
•Tyúktojásnál: ami legyen ép,friss,egészséges, tojás lemosása, szennyeződések eltávolítása, 510 percre fertőtlenítőszeres oldatba (pl. Hypo,jodofor anyag) helyezése, 40°C-os folyóvízzel való
öblítés, feltörés, érzékszervi vizsgálat ( a fertőtlenítő oldat hatékonyságát ellenőrizni kell, a
kimerült oldat helyet ujat készíteni)
•Tojáson/ban lévő mikroorganizmusok :Proteus,Pseudomonas,Serratia
marcescens,Penicillium,Mucor,Cladosporium,E.coli,Salmonella
•Fertőtlenített, de fel nem tört tojás minél rövidebb ideig hűtőben tárolható, a fel nem használt
tojáslé három órán belül, akkor is hűtőben tartva
•t5 ést6 fokozatú konyhákban,hidegkonyhában,cukrászatban
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Szárazáru tárolás:
Eszközök, berendezések: Árualátétek, állványok, polcok
Tárolandó anyagok: rizs, liszt, szárított tésztafélék, fűszerek, száraz hüvelyesek, cukor, só, olaj, zsír,
kenyér, péksütik, konzervek, egyes tartósított húsipari készítmények, italkészítéshez szükséges
alapanyagok.
Körülmények: max. 18°C, a relatív páratartalom, pedig ne haladja meg a 70%ot.
-tojáspor, a tojássárgáját nem szabad, a fehérjét max. 1 napig lehet hűtőben tartani, A tojáslét 3 órán
belül fel kell használni és addig is hűtőben kell tartani. A mélyfagyasztott tojáslét a mélyhűtőben kell
tárolni. A felengedtetett tojáslét 16 órán belül el kell használni.
-hűtött, mélyhűtött termékek
- polcokon - legfeljebb 2 rétegben. Élére állítva kell elhelyezni. A kenyeret és más pékárut a por és
1éb szennyeződéstől függönnyel, textília ráterítésével kell védeni.

III.3. Különböző ételcsoportok tárolási szabályai, veszélyes pontjai

Levesek higiénés szempontjai
-Nem tartoznak a veszélyes, kényes ételek közé (ált. alapos hőkezelés)
-vagy 60 °C felett, vagy 10 °C alatt kell tartani
-másnapra eltett levest legalább 20 perces forralás után fogyasztható (kivétel legírozással, habarással
készült ételek
-levesbetétet külön kell tárolni
Előételek veszélyes pontjai
Az előételek zömmel kényesek, mert nagy a víztartalmuk és a pH-juk a semleges közelében van. A
meleg előételek kevésbé, a hidegek annál inkább problémásak - ez már nem kap hőkezelés
összeállítás után
-Erősen romlékony előételek: finomra darált húskészítmények, pástétomok, galantinok,
kocsonyázott, aszpikolt készítmények hűtőtárolást igényelnek.
-elkészítés után azonnal hűtőbe kell rakni, és max. 1 napot lehet ott
-házi majonéz sok bajt okoz, mert nyers tojással készülő termék.
Köretek, Főzelékek
-A főtt burgonya továbbfeldolgozásakor (hámozás, lezsírozás, áttörés) követik el általában a higiénés
hibákat, amelynek eredményeképpen utófertőzés történik.
-Rizsmérgezés akkor következhet be, ha a készételt 3 órán túl és 20-45°C-on tárolják - 60 °C felett is
max. 3 óra!
- A főzelékek újraforralhatók!
-Sárgaborsópüré főzeléknél vagy az élelmianyagon lévő baktériumspórák élik túl a hőkezelést, majd
alkalmuk nyílik elszaporodásra; vagy az áttörés közben - többnyire a levegőből - fertőződhet az étel.
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Húsételek készítése
 egészségkárosító hatásának okai: Tőkehús szabálytalan tárolása és előkészítése; a nagyobb
méretű húsok egészben történő és rövid ideig tartó hőkezelése; a hőkezelt húsokat utófertőzés
éri; eltérő nagyságú húsokat hőkezelnek.
 Vagdalthúsok előkészítése: A húst közvetlenül felhasználás előtt kell megdarálni; fűszereket
és egyéb adalékanyagokat nem szabad idő előtt hozzáadni; elégséges hőkezelést kell
biztositani.
 pörköltet tálalás előtt újra fel kell forralni!
 Vadashús okozta ételmérgezés : A húsokat nagyobb darabokban, többnyú~e az előző napon,
vagy legalábbis órákkal az étkezési idő előtt, nem kellően hőkezelik. A maghőmérséklet nem
elegendő az ott lévő baktériumok spóráinak (Clastridium perfringens) elpusztításához. Alapos
hőkezeléssel a patogén szervezetek elpusztíthatók akkor, ha a
 maghőmérséklet 70°C-os és legalább 10 percig hat; sokszor elkövetik azt a hibát is, hogy a
felszeletelt húsokat hosszabb ideig és nem hűtött térben tárolják. Ilyenkor a kórokozó
baktériumok olyan mértékben szaporodnak el, ami már ételmérgezéshez vezethet.
A hidegkonyhai ételkészítés, hideg-és melegkonyha rizikófaktorainak összehasonlítása
Hidegkonyha

A hidegkonyhán különbüzó szennyezettségű (csíraszámú) nyersanyagokból (tojás, zöldség,
gyümölcs, hús, stb.) készítenek, egyenként sok összetevőből álló - sokszor hőkezelés nélküli termékeket. A melegkonyhánál minden hőkezelve van, így az biztonságosabb.

Technológiai műveletek:A nyersanyagok tárolása és előkészítése, főzés-sütés, hűtés, a termék
összeállítása, kikészítés (formábarakás, saláta összeállítása, szendvics készítés), hűtés, tálalás,
tárolás, csomagolás-száilítás.

Termékcsoportok: Zöldségekből, gyümölcsökből készített hideg előételek, saláták, tojásos
készítmények, galantinok, kocsonyák, hideg halételek, hideg húséteíek és felvágottak, vegyes
ízelítők, dísztálak, szendvicsek.

Higiénés problémák:Belsőségekből, halakból, rákokból készült termékek. Pástétomok,
galantinok, kocsonyázott termékek, majonézes készítmények.

Hidegkonyhai termékek tárolását hűtőben kell megoldani. Az eltarthatósági időket a
készítmény előállításának befejezésétől kell számítani és valamennyi készítménynél 80-85%
relatív páratartalmat szükséges biztosítani. A legtöbb terméket 0-6°C között 48 órán, 6-10°C
között pedig 36 órán keresztül lehet tárolni.

A hidegkonyhai készítményeket úgy kell szállítani, hogy azok ne szennyeződjenek és ne
fertőződjenek, illetve a termék higiénés állapota a megengedhető mértéket meghaladó módon
ne romoljon. A termékeket -amennyiben előreláthatóan 3 órán belül a hűtést szárazjéggel,
vagy hűtőládával kell biztosítani.
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III.4. Tisztítás-fertőtlenítés, hulladékkezelés, rovarok elleni védelem

Konyhai hulladék és moslék:
-gyűjtése: jól záródó és tisztítható megfelelő méretű edényekben, konténerekben
-tárolása: szeméttárolóban, mosléktárolóban, ezen helyiségek hiányában a gazdasági bejárat
közelében
-edények ürítése, tisztítása: moslékot, konyhai hulladékot tartalmazó tartályokat minél hamarabb, de
legkésőbb a műszak végén ki kell üríteni, majd alapos mosás és fertőtlenítés után kell a
mosogatókba, előkészítőkbe visszavinni.
-elszállítása: lehetőleg naponta, ha az utóbbi elszállítására nincs lehetőség, akkor a szemetet hetente
egyszer kell elszállítani
Rovarok rágcsálók elleni védelem
 állati kártevők csoportosítása
-élelmiszerkártevők: lisztbogár, babzsizsik, gabonazsizsik, szalonnabogár, atkafélék;
-élelmiszerlátogatók: legyek, csótányok,hangyák, csigák;
-környezeti kártevők: gyapjúbogár, ruhamoly, szűcsbogár. rágcsálók: egér, patkány
 elszaporodásuk élelmezés-egészségügyi veszélyei:
-élem.látogató ízeltlábúak számos fertőző betegséget terjesztenek, pl. szalmonellózis,
vérhas, hastífusz, stb.
-élelmiszer kártevők nehezen kideríthető gyomor-béltüneteket okoznak.
-egér, a patkány számos kórokozót hordoz, pl. szalmonellákat, lépfenét okozó
baktériumokat, veszettséget okozó vírusokat
 üzletvezető feladatai a védekezésben:
kötelessége, h. mindent megtegyen annak érdekében, h. az ízeltlábúakat, rácsálókat távol
tartsa az üzeméből.
Ennek érdekében:
-gondot fordít a létesítmény jó építészeti állapotára;
-rendet, tisztaságot tartat a házban;
-fokozottan ügyel az áruátvétel előírásainak betartására;
-szigorúan betartatja azokat az élelmezésegészségügyi szabályokat, melyek a
nyersanyagok tárolására, feldolgozására és az elkészítésre vonatkoznak;
-megszervezi és ellenőrzi a moslék és hull. elszállítását;
ha az üzemi helyiségben ízeltlábúak, rágcsálók jelennek meg, az irtást soron kívül,
egyébként megelőző jelleggel 6 havonta elvégezteti; -ügyel arra, hogy a mérgekre
vonatkozó előírásokat mindenki betartsa, szükség esetén ÁNTSZ engedéllyel rendelkező
hivatásos szakember, ill. szakvállalat szolgálatait veszi igénybe.
 dolgozók feladata a védekezésben:
-munkahelyét rendben, tisztán tartja, az ablakokra rovarhálót helyez. --az elmozdított
csatornafedőket, rácsokat az eredeti helyére visszateszi.
-a búvó- és tenyészőhelyeket felderíti, megszünteti.
-a moslék- és szeméttároló helyiségeket, edényeket még átmeneteileg sem hagyja nyitva.
-ha szükséges megkezdi az irtást - csapdákkal, szabadforgalmú szerekkel - az erre
vonatkozó előírásokat betartva. Az elhullott állatokat összegyűjti és megsemmisíti.
 védekezés csoportosítása:
a) mechanikai eljárások;
b) fizikai eljárások,
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c) biológiai eljárások
d) vegyi eljárások
 megelőző intézkedések:
-mindenhol a padozat alapjaként betont kell használni, s az épület közvetlen környezetét
is betonnal, v. más kemény burkolattal célszerű ellátni.
-az állatok a szennyvízcsatornán, a szellőzökön és egyéb nyílásokon keresztül jutnak az
üzembe. Ennek elkerüléséért az üzemen belül meg kell keresni és el kell zárni a
lyukakat, nyílásokat. A csatornanyílásokat és szellőzőket fémből készült rácsokkal
ajánlatos befedni.
-a különböző raktárokat, a szemét- és hulladék gyűjtő helyiségeket tisztán kell tartani és a
tárolókatfémajtóval ellátni.
 irtószerek csoportosítása:
a) szabadforgalmú irtószerek
b)veszélyes készítmények;
c) mérgező készítmények;
d) erősen mérgező készítmények.
(veszélyes, mérgező és erősen mérgező készítmények használatához az ÁNTSZ
engedélye szükséges. Ezt a tevékenységet hivatásos kártevőirtóval, ill. szakvállalattal
kell elvégeztetni.
Veszélyességüktől függően eltérő rendszabályok vonatkoznak rájuk.)
 irtás:
-szabadforgalmú irtószerek üzemi használatához élelmiszer egészségügyi engedély nem
szükséges
-egyéb készítmények használatához már az illetékes elsőfokú egészségügyi hatóság
előzetes engedélye szükséges
- Inszekticidek: Rovarok irtására használják
- Rodenticidek: Rágcsálók irtására használják
Tisztító szerek
 követelmények:
-hideg, v.meleg vízben oldódjon;
-oldja, lazítsa a szennyeződéseket;
-nagy legyen a kimerülési értéke, a szennyhordó és zsíroldóképessége;
-öblítéssel könnyen eltávolítható legyen;
-ne károsítsa a tisztítandó felületet;
-ne legyen mérgező;
-olcsó és jól tárolható legyen
 csoportosítása:
a) lúgos kémhatású szóda, trisó, Na-metaszilikát, Csepel-12, Csepel universal, Unipon
M-1, Rábapon-P, Rábapon- T, Alupon-T, Alupon-P, Antikalk, Fink Biorol, Grillreiniger,
Rivonit Grillreiniger, Mavebit P-35
b) savas kémhatású: Diapur, Dilac AS, Serospat CS
c) semleges: Evilux, Ultra, Ultra Daisy, Tip.67
 mosogatásra használható: Ultra, Ultra Daisy, Tip.67, Serospat CS, Trisó, Csepel universal,
Unipon M-1, Diapur, Mavebit P-35
 odaégett szennyezések tisztítására: Grillreiniger, Mavebit P-35, Rivonit Grillreiniger
 behatási idejük: 2-30 perc
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Fertőtlenítő szerek:
 azon vegyi anyagokat, melyek erős fertőtlenítő hatásúak és a kórokozó mikrobákat
elpusztítják fertőtlszereknek (dezinficienseknek), azokat, melyek inkább statikus hatást
fejtenek ki, antiszeptikumoknak nevezzük
 hatása függ:
-készítmény töménységétől,
-hőmérséklettől,
-pH-tól,
-mikroba ellenállásától
-fertőtlenítési v. expozíciós időtől
 expozíciós idő: idő, melynek betartása feltétlenül szükséges, hogy a fertőtlenítés eredményes
legyen
 követelmények:
-vízben jól oldódjon és már kis koncentrációban legyen hatásos;
-minél gyorsabban, elsősorban a kórokozókat pusztítsa el;
-rezisztens populáció kialakulását ne idézze elő;
-a kezelendő anyagot ne károsítsa, a felületről könnyen eltávolítható
-ne legyen toxikus, a bőrt ne irritálja;
-olcsó legyen, ne legyen bomlékony; kezelése különösebb szakértelmet ne igényeljen.
 1. csoportosítás:
-bakteriosztatikus, fungisztatikus hatású anyagok (baktériumok, gombák szaporodását
gátolja, de azokat nem pusztítja el)
-baktericid, fungicid, viroicid, sporocid hatású anyagok (elpusztítják a gombákat,
baktériumokat, vírusokat, spórákat)
-germicid hatású anyagok (elpusztítanak valamennyi mikrobát, spórát, sterilezésre is
használhatók)






2. csoportosítás:
-fertőtlenítőszerek
1.klór tartalmú fert. szer--Na-hypoklorit-90, Hypo, Neomagnol, Klórmész, FerroB-klóramin
2.szappanok, kvarternerammónium vegyületek--Sterogenol,
M- Nitrogenol
3. aldehidek--Formaldehid
4. jód tartalmú fert.szer—Iosan, Betadine (rövid időn belül hatnak, ismertebb az
IOSAN és a WESCODYNE, melyek csak a jól tisztított felületek fertőtlenítésére
alkalmasak. A készítmények hatékonysága teljesen lecsökken akkor, mikor
elvesztik a színüket. Adagolás, felhasználás: 0,5-1%os langyos vizes oldatát
használják edények, tárgyak, falak, padlók fertőtlenítésére.)
5. glikolok
-fertőtlenítő hatású tisztítószerek
oldat "erősségét", hatékonyságát az ún. kit-ekkel vagy érzékszervi úton (szín, szag) lehet
ellenőrizni.
tárolás: eredeti csomagolásában, a takarítóeszköz tárolóban, vagy szekrényben
Hypo kívánatos töménysége mosogatásnál: 1-2%,lemosásnál: 3-4%, felmosásnál,Wc
fertőtlenítésnél: 6% (50 liter 6%os fertőtlenítő oldathoz
3 dl hypo)
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kézfertőtlenítés:
 készítmények: Na-hypoklorit-90, Hypo, Neomagnol, Szterogenol, Kvaternol és Dezosap
szappan, M-Nitrogenol, Lysoform, Iosan, Betadine, Ultra sol, Flórasept, Arugeen, Hyperol,
Ritosept
 ultrasol : megnedvesített kézre kb. 1cm3 szert kell önteni, majd a szert 1-3 percig a kézen
eldörzsöljük, végül a vizes öblítés következik.
 neomagnol:Szappanos kézmosás körömkefével. az oldat elkészítése: 1liter - 1 evőkanál
ecettel megsavanyított - vízben 2 db tablettát kell feloldani; majd az oldatban 3-5 percig kell
kezet mosni; végül a szert folyó vízzel mossuk le.

IV. Mikróbák szaporodása, életfeltételeik
Mikrobapopulációk szaporodása:
-pszichrofil szervezetek: hidegkedvelők, csak alacsony hőmérsékleten képesek szaporodni,
hőmérsékleti optimumuk 20°C alatt van.
-pszichrotróf szervezetek: hidegtűrők, jól nőnek ugyan alacsony hőmérsékleten, de
szaporodásukhoz nincs kifejezetten szükségük hidegre, hőmérsékleti optimumuk 20°C fölött
van.
-mezofil szervezetek: 20-45°C közötti hőmérséklettartományban szaporodnak Az emberi
kórokozók túlnyomó többsége a ide tartozik, szaporodási optimumuk 37°C , azaz az emberi
test hőmérséklete.
-termofil szervezetek: melegkedvelők, 45°C feletti hőmérsékleten szaporodnak
-termotróf szervezetek: melegtűrők, jól nőnek magasabb hőmérsékleten, de szaporodásukhoz
ez nem szükséges
ellenállóképesség:
-pszichrodur: egy adott mikroorganizmus képes túlélni a hideg hatást
-termodur: egy adott mikroorganizmus képes túlélni a meleg hatást, ellenáll a hőkezelésnek,
túléli a pasztőrözést

IV.1. Mikróbák vízigénye:
-higrofil szervezetek: vízkedvelők, szaporodásuk legintenzívebb a 0,98 - 1 közötti
vízaktivitásnál-legtöbb baktérium (hús, hal, tej)
-halofil szervezetek: sókedvelők, olyan környezethez alkalmazkodtak, ahol a vízmennyiség
egy részét só köti le-egyes baktériumok (méz)
-halotoleráns szervezetek: sótűrők, képesek sómentes és sótartalmú közegben is növekedniegyes
baktériumok
-ozmofil szervezetek: kizárólag nagy koncentrációjú cukoroldatokban szaporodnak - élesztők
-xerofil szervezetek: viszonylag száraz körülmények közt találják meg életfeltételeiket-egyes
élesztők és penészek (cukor)
vízelvonás
-víztartalom elvonása vízelpárologtatással: aszalás, szárítás, füstölés, besűrítés, liofilézés
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-hozzáférhető víztartalom lecsökkentése oldott anyagok hozzáadásával: cukrozás, sózás,
pácolás

IV.2. Molekuláris oxigén
-

oxigént igényel:
-obligát aerobok: szaporodásukhoz feltétlen szükségük van oxigénre
-mikroaerofilek: csökkent oxigénkoncentráció mellett növekednek
oxigén jelenlétében és hiányában is növekednek:
-fakultatív aerobok:oxigén jelenlétében légzést folytatnak,hiányában fermentációra térnek át
-aerotoleráns anaerobok:erjesztök, de oxigén jelenléte nem gátolja aktivitásukat
oxigénre érzékenyek:
-obligát anaerobok: oxigén jelenlétében szaporodásra képtelenek

V. Ételeink káros elváltozásai
Mikrobák ételbe kerülése:
-ételkészítés során feldolgozásra kerülő nyersanyag
-ételkészítést végző személy
-különböző állatok (ízeltlábúak- légy, rágcsálók stb.)
-levegő
-munkaeszközök, munkafelületek
-szemét
-törlőruhák, szivacsok

V.1. Ételártalmak, romlások
Ember számára negatív elváltozások ételeinkben:
ételártalmak: a táplálékkal az emberi szervezetbe betegséget okozó ágensek jutnak. A romlásokkal
elletétben az ételártalmak okozóinak jelenlétére az ételben általában nem figyelmeztet érzékszervi
elváltozással.
romlások: romlások okozta, érzékszerveinkkel észlelhető elváltozások megóvnak minket a romlott
termék elfogyasztásától.
Ételártalom
-csoportjai: ételmérgezés, ételfertőzés
-gyanú: azonos ételtől megbetegedettek csoportja egy eset, ami betegek számától függően:
-egyedi (1-4 személy)
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-csoportos (5-30)
-tömeges (30 felett)
ételmérgezés: a megbetegedést az ételben, italban lévő mérgező hatású anyag okozta. A mérgezés
nem fertőző, nem terjed tovább. Előidézheti mikrobiális és nem mikrobiális eredetű méreganyagpl.baktériumok által termelt toxinok,vegyi anyagok,fémszennyeződés
ételfertőzés: a kórokozó a táplálékkal bejut az ember szervezetébe, ott elszaporodik, és különböző
betegségeket idéz elő, így az ember további fertőzési veszélyt jelent. Előidézheti mikrobiális
(baktériumok, protozoonok, vírusok) és nem mikrobiális (férgek fertőznek petéikkel, lárváikkal)
eredetű méreganyag.
Romlások okozta elváltozások
-Színelváltozások: szépséghiba pl. a kolbászburkon élesztőfajoktól származó fehér, lisztszínű
bevonat. Élelmiszereken jelentkező penésztelepek: élvezhetetlenné teszik a terméket.
-Szag- és ízváltozások:
-savanyodás: szénhidrátok bomlásával kapcsolatos. Vajsavbaktériumok: bomló zöldségek
szénhidrátjait erjesztik, kellemetlen szagú romlás
-keseredés: fehérjék lebontására mutat. A fehérjék rothadása során undorítóan bűzös szag,
jellegzetes ammóniaszag, nyúlós, ragadós tapintású felület, majd az élelmiszer teljes szétesése árulja
el a folyamatot.
-avasodás: a zsiradék szúrós szagúvá, karcolóan csípős ízűvé és szürkéssárgává válik.
-dohosodás: penészgombák telepeinek kellemetlen szaga.
-élsztős szag: élesztők okozta, erjedő, habzó folyadékokban észlelhető.
-ízük: szeszes, néha jellegzetesen aromás.
-Állományváltozások:
-erjedésben lévő gyümölcslevekben: zavarodás.
-a gáztermelő mikrobák buborékossá, habossá tehetik a folyékony élelmiszereket.
-savanyúságok felületén,az uborkát ellepő lé felszínén élesztőhártya, „pimpó” alakulhat ki
-szilárd termékeken: fehérjebontáskor felületi nyálkásodás.
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V.2. ÉTELMÉRGEZÉSEK

V.2.1. Bakteriális eredetű ételmérgezések
Clostridium botulinum
hurka- vagy kolbászmérgezést (botulizmust) okozza
kórokozó jellemzés:
-Gram+, pálcika alakú sejtekkel rendelkező, spóra képző, anaerob baktérium
-erjesztő tevékenysége során gáz termelődhet
-endospórái ellenállóak (forralással 4-5 óra kell az elpusztításukhoz)
-szaprofita életmódot folytat- csak ételben képes szaporodni
30p, 80C hőkezelés ált inaktiválja
toxin tulajdonságai:
-exotoxin tulajdonságai vannak, kivéve, hogy ellenállnak a fehérjebontó emésztőnedveknek
-kristályosan előállított toxin halálos adagja 1-2 mikrogramm (hatását tekintve idegméreg)-petyhüdt
bénulást okoz
csoportosítása:
-toxin típusa szerint ( 8 típus- A-tól H-ig, ember legfogékonyabb:A, B, E, F)
-fehérjebontó enzimek szerint- képesség vagy hiány (érzékszervi elváltozás)
betegség jellemzői:
lappangás 12-36óra
-tünetek: korai-fejfájás, gyengeség, émelygés, hányás, hasmenés, de láz NINCS
késői-izmok bénulása folytán kettőslátás, nyelési- és beszédzavarok,
halál - légzőizmok bénulása miatt (esetek 30-50%)
-időtartam: felgyógyulás 6-8 hónap
súlyos esetben beálló halál 1-8 nap után
-kezelés: antitoxin beadása a lehető legkorábban
elsődleges előfordulás: talajban, vizekben, állatok (és ember) bélcsatornájában
kórokozó terjedése: főként spórák formájában
-trágya kiszáradva- növények, termések, gombák felülete
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-ha a sertés, szarvasmarha stb. nem kellően tisztított belét használják fel hurka,kolbász készítésére
-vágóhídon vágás során a bélből fertőződhet a hús
közvetítő élelmiszerek, ételek:
-házi disznóvágás (Mo-on)
-házilag pácolt halkészítmények(Mo-on)
-rosszul sterilezett hús- és zöldségkonzervekben (főleg USA)
-nyers, fermentált halkészítmények (Ázsia)
megelőzés módja:
-vendéglátásban általános higiénés szabályok betartása
-disznóvágáskor megfelelő tisztaság
-felpúposodott dobozú konzervdobozokat felbontás nélkül kidobni
Staphylococcus aureus
fagylaltmérgezés
-sebekben elszaporodva gyakran okoznak sebgennyesedéseket, megtalálhatók a pattanásokban,
furunkulusokban
kórokozó jellemzés:
-Gram+, gömb alakú sejtekkel rendelkezik, osztódás után szőlőfürtre emlékeztető halmazokban
maradnak együtt
-ellenálló: kiszáradással, igen nagy NaCl koncentrációval, nitrittel szemben
-fakultatív szervezet, szaporodás: 4-46°C között
toxin tulajdonságai:
-enterotoxinja hőstabil, és ellenáll a fehérjebontó emésztőnedveknek
-méreganyagot ételben termeli,mérgező hatását bélcsatornában fejti ki,vagyis enterotoxin
(ételmérgezést az A típusú toxin okozza), csak egyes típusai képeznek exotoxint
-toxintermelés 37-40°C-on igen intenzív 4 óra alatt, 20°C-on 3 nap alatt keletkezik jelentősebb
mennyiségű enterotoxin
-főleg laza állományú, félig folyós, keményítőben, tejcukorban vagy fehérjében gazdag
élelmiszerek kedveznek a toxintermelésnek
betegség jellemzői:
-lappangási idő 1-6 óra ( nagy menyiség esetén félóra is lehet)
-tünetek: hirtelen jelentkeznek, gyakran ijesztőek
hideg verejtékezés, hányinger, hányás, gyomorgörcsök
láz nincs
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esetenként hasi fájdalmak, hasmenés
időtartama általában 24 óra
elsődleges előfordulás:
-állandóan jelei vannak az ember bőrén, orr-és szájüregben, torokban, bélcsatornában, tehát a
konyhába az emberrel jutnak be
-megtalálhatóak a porban, levegőben, vizekben- nem kellően tisztántartott helyiségekben,
tárgyakon, lerakódó porrétegen
kórokozó terjedése:
-kéz révén –ahol folyamatosan jelen van
-száj, orr, haj érintésével a kéz közvetíti az ételbe
-orrfújás, tüsszentés, köhögés közben kerül a kézre
-cseppfertőzés révén a levegőbe kerül
-pattanások, gennyesedő seb, körömágy-gyulladás
közvetítő élelmiszerek, ételek:
-fagylalt, cukrászsütemények
-kifőtt tészta
-húsok, húskészítmények
-nyerstej, tejtermékek
ételkészítés módjának jelentősége:
az ételmérgezés veszélye annál nagyobb mértékben nő meg, minél többször kell a hőkezelés után az
ételt kézzel érinteni – ha ekkor fertőződik meg, akkor utószennyeződésről beszélünk
megelőzés módja:
-szennyeződés megakadályozása:
-kézmosás
-légutak begyulladásakor, bőrön gyulladással nem készítenek ételt
-kisebb sérülés vízhatlan kötéssel
-elszaporodásának megakadályozása:
-fogyasztásig ételt gyorsan lehűteni vagy 100°C-ról 90 perc alatt 10°C-ra hűteni, majd hűtő
-hőntartást biztosítani - 100°C-ról csak 65°C-re hűlhet le
-elpusztítása az ételben:
csak ha toxintermelés megindulása előtt történik
Clostridium perfringens
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kórokozó jellemzés:
-Gram+, pálcika alakú sejtekkel rendelkező, spóra képző, anaerob baktérium
-erjesztő tevékenysége során gáz termelődhet
-15-55°C közötti tartományban szaporodik, 41°C-on a generációs idő 7 perc
-mélyfagyasztott élelmianyagban a vegetatív sejtek 24 óra alatt elpusztulnak
-spórái ellenállóak, magas hőmérséklet aktiválja
toxin tulajdonságai:
-az ételben intenzíven szaporodnak, de a toxin termelése a vékonybélben megy végbe és
összekapcsolódik az endospóra képzésével
-több exotoxint termel, de a legfontosabb egy hőlabilis enterotoxin
betegség jellemzői:
-lappangási idő 8-22 óra
-tünetek: hasi fájdalmak, hasmenés,
hányás ritka,
láz nincs
-időtartam 12-24 óra
elsődleges előfordulás:
-talajban, vizekben
-áttatok és emberek bélcsatornájában
kórokozó terjedése:
-hússal, húskészítményekkel
-földdel szennyezett földesáru révén
-fedetlenül hagyott ételekre (porral, legyek által)
-utószennyeződés során
-konyhai alkalmazott kezéről, ha nem mosott kezet WC után
közvetítő élelmiszerek, ételek:
-húsok, húsételek, húspástétom
-mártások, levesek
-zöldségfélék
ételkészítés módjának jelentősége:
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-főleg nagy konyhákban
-ételt túl előre készítik
-nagy mennyiség egyben, de nincsenek meg hozzá a feltételek
megelőzés módja:
-kisebb mennyiségek készítése
-ételkészítés a fogyasztás napján
Bacillus cereus
-ha, az étel 1 grammjában 105 sejt található
-rizsmérgezés,enyhe, gyors lefolyású
kórokozó jellemzés:
-Gram+, pálcika alakú sejtekkel rendelkező, spóra képző, aerob baktérium
-10-50 °C között képes szaporodni
toxin tulajdonságai:
-különöző exotoxinokat termel, közöttük két enterotoxint
-a két enterotoxin sosem keletkezik együtt - A vagy B típusú okozza jellegzetes tüneteket
-A típusú: hőstabilis, 126 °C-os, 90 perces hőkezelés sem inaktiválja
-B típus: hőérzékeny, 60 °C pár perc alatt inaktiválja
betegség jellemzői:
-A típusú: toxin az ételben termelődik
-lappangási idő 1-5 óra
-tünetek:émelygés, hányás, láz nincs, hasmenés ritka
-időtartam 6-24 óra
-B típusú:a tovxint az ételben elszaporodott vegetatív sejtek a vékonybélben termelik
-lappangási idő 8-16 óra
-tünetek:hasmenés, hasi fájdalmak, láz nincs, néha émelygés
-időtartam 12-24 óra
elsődleges előfordulás: talajlakó
kórokozó terjedése: talajfelszín kiszáradásakor porral, spóra formában- növények felületére
közvetítő élelmiszerek, ételek:
-A típus: a spórák a hőkezelést túlélik. Ha az ételt rögtön fogyasztják, nincs probléma, ha a rizst
hűlni hagyják a meleg, nedves konyhában a spórák kicsíráznak, sejtek elszaporodnak, méreganyagot
termelnek
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-B típus:újramelegített húsétel bő fűszerezéssel a főzés késői stádiumában
megelőzés módja:
-elkészült rizses étel helyes tárolása
-65°C- on hőntartás max 3 óra
-gyors lehűtés
-újramelegítés helyett átsütés, átforralás

V.3. ÉTELFERTŐZÉSEK
Bakteriális eredetű ételfertőzések
Bélbaktériumok
-egyes tagjaik állandóan és jellemző módon előfordulnak az állati és az emberi bélcsatornában, ahol
hasznos funkciókat látnak el, más tagjaik veszélyesek
-Gram-, pálcika alakú sejtekkel rendelkező, fakultatív anaerob szervezetek
-erjesztő tevékenysége során gáz termelődhet
-hőkezelésre érzékenyek- pasztőrözés, néhány perces forralás
-Bélbaktériumok, melyek élelmezéshigiénés szempontból jelentősek:
Salmonella, Shigella, enteropatogén Escherichia coli, Yersinia
Salmonella
megbetegedést okoz:
hastífusz és paratífusz: régebben kiterjedt és nagy halálozási arányú járványok formájában
jelentkeztek
szalmonellózisok
szalmonellózisok

-2-3000 szalmonella típus idéz elő szalmonellózist
-a gyomorbélrendszer lokális megbetegedései
kórokozó jellemzés:
-Gram-, pálcika alakú sejtekkel rendelkező, spóra képzésre nem képes baktérium
-

-10 és 45 °C között képesek szaporodni
ellenállásuk hővel, kiszáradással, fertőtlenítőszerekkel szemben közepes
-kútvízben 2- 3 hétig, szennyvízben 1-2 hónapig, jégben, hóban hónapokig életképesek
toxin tulajdonságai:
-mint Gram- baktériumok endotoxinnal rendelkezik
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-
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betegség jellemzői:
-lappangási idő 12-24 óra
-tünetek: vékonybélbe került, elszaporodott, majd elpusztult és széteső baktériumok kikerülő
endotoxinja váltja ki
o -láz, fejfájás, hasi fájdalmak, hasmenés, hányás
-ha az étel 1 grammjában 105 számú baktériumsejt van
-időtartam 1-8 nap
-a tünetek elmúlása után 1-2 hétig van még baktériumürítés
-nyári és őszi szezonalitást mutatnak
-Salmonella enteritidis és Salmonells typhimurium típusok felelősek a megbetegedésekért
legtöbb esetben
elsődleges előfordulás:
-gerinces és gerinctelen állatok bélcsatornájában
kórokozó terjedése:
-az állati bélcsatornából a bélsárral kikerülnek a környezetbe, és szinte mindenütt megtalálhatók.
-háziállataink közötti terjesztésében szerepe van az állati tápoknak. A fertőzött állatok gyakran
tünetmentes ürítők
-legyek szerepe sem lebecsülendő.
-konyhába – fertőzött húsok, tojás révén
-világméretű elterjedésének magyarázata: (több tényezőre vezethető vissza)
-haszonállatok tömeges, iparszerű tenyésztése,
-félkész és készételek üzemszerű előállítása és forgalmazása,
-fertőzött táp nemzetközi kereskedelme,
-élelmiszerkereskedelem nemzetközivé válása,
-turizmus világméretűvé válása.
közvetítő élelmiszerek, ételek:
-nyers hús:
-vágóállatok húsa a vágóhídon leölést követő feldarabolás során szennyeződik a béltartalommal
(szalmonellával).
-közvetítik a csírákat az eszközök, a vágóhidi alkalmazottak keze.
-ezt követő tárolás, szállítás során a húsdarabok egymáshoz súrlódnak, a fertőzött darabok
további húsdarabokat szennyeznek össze.
-a kacsa, liba életmódjából következően fertőződik,
-a csirke főként táp révén kerül kapcsolatba a szalmonellákkal.
-tojás:
-a kacsa-, liba-, pulykatojás belseje is gyakran fertőzött szalmonellákkal, a vendéglátóiparban
tilos felhasználni.
-a tyúktojásnál elsősorban a meszes héj felülete fertőzött gyakran, mivel a tojás érintkezésbe
kerül a béltartalommal, még mielőtt a tyúk megtojná. Ritkán ugyan, de a tyúktojásnál is
előfordul belső fertőzöttség: a tojás belseje még a héj kialakulása előtt fertőződik.
ételkészítés módjának jelentősége:
-fagyasztott nagydarab húst, egész baromfit nem engedtetjük fel tökéletesen a hőkezelés előtt, a
szalmonellák túlélhetnek
megelőzés módja:
-hús alapos lemosása
-fagyasztott nagydarab húst, egész baromfit felengedtetése
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-nem különösebben ellenállóak a hővel szemben, egy alapos átsütés, átforralás megbízhatóan
elpusztítja
-nyers és elkészült étel ne érintkezzen
Shigella
kórokozó jellemzés:
-Gram-, pálcika alakú sejtekkel rendelkező, spóra képzésre nem képes baktérium
-kizárólak emberi kórokozó
-kémiai hatásokkal, hővel suemben érzékeny
-élelmiszerekben, folyóvízben, szennyvízben, jégben hetekig életképes
toxin tulajdonságai:
-mint Gram- baktériumok endotoxinnal rendelkezik
-Shigella dysenteriae a legveszélyesebb- exotoxint is termel (gyakorlatilag eltűnt)
betegség jellemzői:
-lappangási idő 1-7 nap
-tünetek: vastagbél lokális gyulladását okozza, endotoxinja a bélfalon fekélyeket okoz
o -láz, hasmenés (székletben vér, nyálka, genny), néha hányás,halállal is végződhet
-elegendő a megbetegedéshez, ha néhány száz baktérium kerül be a bélcsatornába
-időtartam 1 naptól egy hónapig tarthat
-látszólagos gyógyulás után tünetek időről-időre kiújulnak
-szezonalitás- nyár- kora ősz
-vérhas
elsődleges előfordulása:
-maga az ember, aki lehet tünetmentes hordozó, beteg, lábadozó vagy krónikus ürítő
kórokozó terjedése:
-közvetlenül széklettel szennyezett kézzel. Különösen olyan helyeken tör ki járány, ahol sok
ember él szűk helyre összezártan (laktanya, börtön, idősek otthona), és ahol a higiéné színvonala
igen alacsony.
-közvetítheti a kórokozót víz, fürdővíz, étel, legyek, de különböző tárgyak is.
-kimutatták, hogy a Wc-ülőke felületén, vízcsap elzárógombján, körömkeféken órákig túlélnek
közvetítő élelmiszerek, ételek: víz, tej, tejföl, túró, fagylalt, hidegkonyhai készítmények
megelőzés módja:
-személyi higiénés rendszabályok betartása
-vérhas megelőzése: jó ivóvíz, higiénikus ételkészítés, higiénikus szennyvíz- és hulladékkezelés,
bacillusgazdák kiszűrése
Obligát patogén Escherichia coli
-fakultatív patogén szervezetek
-élnek: kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök és ember bélcsatornájában
-az emberi széklet egy grammjában átlagosan 109 Escherichia coli sejt található
-jelenlétük kedvező:
-vitaminokat termelnek
-visszaszorítják az anaerob baktériumok és gombák elszaporodását
-epefesték kialakításában szerepet játszanak
-jelenléte káros:
-bélcsatornából kikerülve más szervezetekbe jutva súlyos gyulladásokat okozhatnak
-ivóvízben- ez széklettel való szennyeződést jelent ( ezért a fakultatív E. coli-t a fekális eredetű
szennyeződés indikátorának nevezik)
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-

-obligát kórokozó típusai
-enteropatogén Escherichia coli (EPEC)
-enteroinvazív Escherichia coli (EIEC)
-enterotoxinogén Escherichia coli (ETEC)
-enterohaemorrhagiás Escherichia coli (EHEC)
kórokozó jellemzés:
-Gram-, pálcika alakú sejtekkel rendelkező, spóra képzésre nem képes baktérium
-fakultatív anaerob
-hőkezelésre érzékeny ( 60°C-on 10-20 perc alatt elpusztulnak)
toxin tulajdonságai:
-endotoxinnal rendelkezik, ill. egyik típus enterotoxint is termel

EPEC: csecsemők fogékonyak, vastagbélben okoz károsodást
EIEC: vérhast okoz , vastagbélbenhoz létre fekélyeket
ETEC: koleraszerű megbetegedést okoz, támadáspontja a vékonybél, endotoxin mellett,
enterotoxint is termel
- EHEC: kisgyermekeknél, idősebbeknél, bőséges, véres hasmenést okoz
- elsődleges előfordulása:
- -maga az ember, aki székletével üríti a mikrobát (tünetmentes hordozó, beteg, lábadozó)
- kórokozó terjedése:
- -közvetlenül piszkos kézzel
- Yersinia
- kórokozó jellemzés:
- -Gram-, rövid pálcák, fakultatív anaerob
- -3-35°C között jól növekednek
- betegség jellemzői:
- -lappangási idő 3-5 nap, néha 24 óra
- -tünetek:láz, hasmenés, hasfájás, általános gyegeség
- közvetítő élelmiszerek, ételek: nyerstej, fagylalt, hús, tengeri eredetű élelmiszerek
- Vibrio
- -legfontosabb:Vibrio cholerae – kolera kórokozója
- kórokozó jellemzés:
- -Gram-, hajlott pálcák, halofil, tengeri eredetű szerveterek
- -jégben hosszú időn keresztül túlél
- -8-44°C között képes szaporodni
- -hőkezelésre érzékeny, könnyen elpusztítható
- betegség jellemzői:
- -tünetek: láz, hasmenés, hasfájás, hányás
- -időtartam néhány nap
- elsődleges előfordulása: tengervíz, tengeri halak, rákok, osztriga
- kórokozó terjedése: fertőzött tengeri eredetű élelmiszerek révén
- közvetítő élelmiszerek, ételek:nyersen fogyasztott tengeri eredetűélelmiszerek (Japán)
- Campylobacter
- kórokozó jellemzés:
- -Gram-,hajlott pálcák,mikroaerofil (legjobbancsökkentett oxigénkoncentráció mellett feljődik)
-
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- -37°C alatt képtelen a szaporodásra, sem a szobahőmérsékleten, sem hűtőszekrényben nem
növekszik,
- -ételben nem tud elszaporodni, ezért az étel csak hordozó
- -vegyszerekre, kiszáradásra érzékenyek
- betegség jellemzői:
- -lappangási idő 2-7 nap
- -tünetek: első 24 órában láz, majd hasmenés (székletben vér), néha hányás
- -időtartam néhány naptól 3 hétig tarthat
- -szezonalitás: nyár
- elsődleges előfordulása:
- -számos állat bélcsatornájában (baromfi, szarvasmarha, sertés, birka, kutya, macska, szabadon
élő emlősök és madarak),
- -fertőzés forrása lehet beteg ember
- közvetítő élelmiszerek, ételek: nyerstej, nem kellően hőkezelt csirkehús
- megelőzés módja:
- -pasztőrözött tej fogyasztása,
- -fagyasztott csirkét teljesen fel kell engedtetni hőkezelés előtt
- Listeria
- -Mo-on eddig még nem történ jelentősebb Listeria okozta megbetegedés
- kórokozó jellemzés:
- -Gram+ ( egyetlen az ételártalmak között)
- -sejtjei rövid pálcák, pszichotróf: 0-42°C között szaporodik
- betegség jellemzői:
- -tömeges megbetegedéseket idézhet elő,
- -lappangási idő 5 naptól néhány hétig tarthat
- -tünetek: influenzaszerű tünetekkel kezdődik, majd láz, később agyhártya- agyvelőgyulladás vagy
vérmérgezésalakulhat ki, esetek 1/3-ában halállal végződik
- várandós anyák esetében vetélés vagy halvaszületés a következmény
- elsődleges előfordulása:
- -talaj, víz, szennyvíz
- -elsősorban kérődzőket betegít meg
- kórokozó terjedése:
- -fertőzött trágya növény felületén, Listeria átkerül a tehén tejébe, pasztőrözést túlélve, tej, sajtok
közvetítik az ember szervezetébe
- Közvetítő:
nyers
zöldség,
nyers
tej,
fertőzött
hús

VI. Fűszerek, fűszernövények táplálkozástani tulajdonságai, felhasználásuk
A fűszerek a legősibb étkezési szokásokhoz kapcsolhatók, az ételkészítési kultúra legrégebbi
alapanyaga. Minden fűszer fő hatóanyagát más néven drognak nevezzük. Ez a hatóanyag
befolyással van az ételek ízvilágára, a szervezetre, az emésztésre. A fűszerek drogjai azonban nem
csak az ételkészítésben, hanem a gyógyászatban, parfümiparban stb. is elterjedtek.
Élettani hatásuk széles spektrumú, az alábbi táblázat szemléltet néhány fűszert és a panaszokat
amikre jótékony hatással van.
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Fűszer neve:

Élettani hatás:

Rozmaring

Memória
optimalizálás,
tartósító hatású

Zsálya

Memória
optimalizálás,
torokgyulladás ellen

Petrezselyem

Daganatos betegségek
megelőzése

Kurkuma

Sebgyógyítás,
fogászati fájdalmak,
cukorbetegség ellen

Gyömbér

Gyulladáscsökkentő,
gyomorbántalmak
ellen

Fahéj

Gyomorrontás
vércukorszint
csökkentés

Sáfrány

Hangulatjavító,
nyugtató hatású

ellen,

1. táblázat: fűszerek és élettani hatásaik3

A fűszereket számos oldalról megközelíthetjük, összefoglalhatjuk csoportokba. jelen esetben a
fogyasztási részt, illetve az ízérzetet keltő aromák szerint történik a csoportosítás.
Felhasznált növényi rész szerinti csoportosítás:
TERMÉS – MAG – LEVÉL – HÉJ – GYÖKÉR
Termések
ánizs (egészben, kivonatban), borókabogyó (egészben) bors (egészben , őrölve), fűszerkömény
(egészben , őrölve), fűszerpaprika (egészben, őrölve), koriander (levél, mag, egészbe és őrölve)
vanília (mag, rúd, egészben-őrölve), szegfűbors (egészben), szerecsendió (egészben reszelve, virága
őrölve)
Magvak
mustármag (egészben, fekete és fehér virágrészek, kapribogyó, sárfány, szegfűszeg
Levelek
babérlevél, bazsalikom, majoranna, borsikafű, lestyán, kakukkfű, kapor (levél, szár, virág rész),
3

https://mno.hu/tudomany/a-tiz-leghasznosabb-gyogyhatasu-fuszer-a-konyhaban-1256181 nyomán
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rozmaring stb.
Héjrészek
fahéj
Gyökerek
-gyömbér
-kurkuma
-édesgyökér, angelika gyökér stb.

37

Alapanyag

Alapanyag

Egyezőség

Som

Cékla

Geozmin molekula/ földesség

Leskováczi birs

Bazsalikom

Hideg ízérzetet keltő
molekulák, pl. limonén.

Starking alma

Rózsaszirom

A citronellol molekula friss és
virágos rózsa jegyeket tartalmaz,
amelyek megtalálhatóak a starking
almából készült pálinkában.

Gönczi kajszibarack

Ananász

A fő molekula az amil-butirát,
amely az ananászban is egyaránt
szerepel.

Újfehértói fürtös meggy

Fahéj

A heliotropin molekula felelős a
meggyes
jegyek
szépségéért,
amelyet az egyezőség mellett a
fahéj aldehid tesz még kerekebbé.

Regina Cseresznye

Vanília

A regina cseresznye virágában és a
vaníliában közös vanillin.

Cacanska Lepotica szilva

Balzsamecet

A
benzil-butirát
egy
olyan
molekula, amely a szilva és a
balzsamecet egyik fő aromájáért
felelős, azonban ebben az esetben
az öreg balzsamecet édességét
egészíti ki a Lepotica szilva
könnyed virágos illat világa.

Szomolyai
cseresznye

Chilis étcsokoládé

Hosszas,
kakaós,
csokoládés
jegyek, a chiliben található
molekula pedig az ízfokozás miatt
harmonizál megfelelően.

Vilmoskörte

Earl grey tea

A
linalil-acetát
bergamottos,
édeskés, körtés aromatika miatt
kiváló harmóniát alkotnak.

Irsai Olivér szőlő

Granny Smith alma

(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl) acetát
az
alapmolekula,
amely
a
jázminban és az almában is
megtalálható, szép párosítást alkot
az itt említett Granny Smith
almával.

Fertődi zamatos málna

Ibolya virág

Az alfa,-és béta jonon alkotja a
málna főbb
aromaszerkezetét,

fekete
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citrusos

éppen ezért az ibolyával , amelyben
szintén magas koncentrációban
megtalálható szép harmóniát alkot.
Faeper

Hársméz

A Phenyl-acetát felelős a magas
koncentrációjú virágos, erőteljesen
mézes jegyekért.

Fehércsokoládé likőr

Tárkony

A hideg ízérzetű alapmolekula
miatt egy különleges élmény a lágy,
selymes textúra és a hűsítő tárkony.

2. táblázat: alapanyagok és hozzáillő fűszernövények azonos aromaegyezőség alapján 4

Vizsgáljuk meg az egyik legizgalmasabb fűszert, a szegfűszeget, melyet egyaránt lehet alkalmazni
levesek, húsételek, illetve desszertek készítése során.
PAVLICSEK (2013) kutatásai alapján, a szegfűszeg egy olyan fűszer, melyben kiemelkedően sok
az aromás vegyületek koncentrációja. Friss állapotban, illóolaj tartalma összetevőinek 15-20 %-át is
elérheti. Ezzel magyarázható hosszan tartó, rendkívüli íze. Összetételét tekintve 70-90 %-ban
tartalmaz eugenolt, és 3-12 %-ban béta-kariofillént. Továbbá tartalmaz még 2-3% acetil-eugenolt,
közel 2 %-ban oleinsavat, továbbá nyomokban vanillint és furfurolt.
Az eugenol illékony összetevő felelős a szegfűszeg domináns, édeskés illatáért. Mivel ezt az
anyagot tartalmazza a legnagyobb százalékban, ezért ez a legerőteljesebben érezhető illat. Azonban,
ha jobban megvizsgáljuk a fűszer illatanyagait, felismerhetünk fás illatjegyeket is, amit a bétakariofillén ad. Az alacsonyabb százalékban található acetil-eugenol nyújtja a meleg és édes illatokat
a fűszerben. Az oleinsav, ha csak csekély mennyiségben is van jelen, de felismerhetően a tűlevelűek
illatát hordozza magában. A legelenyészőbb mennyiségben jelen levő furfurolok tartalmazzák a
legtöbb féle aromát, például kávés, fás, karamellizált illatjegyeket, mogyorós, juharszirupra
emlékeztető édeskés, pirult aromákat. A vanillin szintén csekély mennyiségben van jelen, de vanília
aromát tartalmaz. Véleményem szerint a szegfűszeg felhasználása a fent említett aromáknak
köszönhetően használható ilyen széles skálán az ételkészítésben.
A felhasználásra kerülő citromfű és citromhéj illatát például.: a limonéna és citronella biztosítja
(CHARTIER, F. 2011).”5
„HUOPALAHTI és LINKO (1983) kapor aroma vizsgálatai alapján a fűszer huszonkét fő illékony
aromát tartalmaz. Például a para-cimént, a karvont, az α-fellandrént, β- fellandrént és a limonént. A
fűszerben azonban ezen fő aroma alkotó elemek százalékos aránya függ a fajtától, a gyűjtési
évszaktól, a talaj adottságoktól.
A para-cimén az eukaliptuszos, friss, füves illatokért, a
olajos illatért, a limonén a citrusos aromákért, továbbá
ánizsos, a β- fellandrén pedig a halványan érezhető kissé
aromák a kapor növény különböző részeiben, különböző

4
5

PAVLICSEK, CS. (2018) pp. 37.-39.
PAVLICSEK, CS. (2013) pp.37.-41.
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karvon, a gyógynövényes, kissé menta
az α-fellandrén a kissé édesköményes,
gyantás illatokért felelős. Azonban ezen
mértékben érezhetőek. Jelen esetben ez

azért bír nagy jelentőséggel, mert a fogás különböző elemeiben a kapor növény más és más része
jelenik meg (virágzat, szár, levél). A karvon és a limonéna például a kapor virágzatában együttesen
jelen levő virágokban és magokban található meg elsősorban,azα-fellandrén pedig kizárólag a
fűszer leveleiből nyert olajban.
A citromban domináló illékony aromák között megtalálható a limonén, a linalol, a citrál. A citrál
felelős a kissé hideg ízérzetért, mely megtalálható szinte minden citrusfélében, továbbá a gyömbér
egyik fő aroma alkotó illóanyaga. A limonén okozza a virágos, kissé teás illatát a citromnak. Ez a
vegyület a citromfűben nagyobb arányban található meg, ezért ott a virágos illatok jobban
dominálnak. A linalol szintén a friss virágokra emlékeztető vegyület, leginkább a jázminra és a
levendulára emlékeztető aromával.”6
„Az eper jellegzetes illatát adó vegyületek között található a pentanal, amely szereppel bír az alma,
a narancs, paradicsom illatának kialakításában is, az etil-butirát, mely az ananászos illatért, és az
etil-cinnamát, amely fahéjas, őszibarackos, sárgabarackos ízvilággal bír. Érdekes, hogy ugyanez a
vegyület megtalálható a bazsalikomban is; ezért kiváló párosítás a bazsalikom és eper. A
kamillavirág nagyon összetett illatokat tartalmazó virág, a legfontosabb vegyületei között található
az alfa-pinén, béta-pinén, limonén. Ezek a vegyületek felelősek a virágos, gyümölcsös, fás, édes,
teás illatokért.7 A narancs legfontosabb illékony vegyületei között található a citronella, a citral,
melyek a citrusos illatokért felelősek, továbbá található benne még vanillin is, ami a vaníliás
jegyeket alkotja. Ugyanúgy megtalálható benne az etil-butirát, amely az eperben is jelen van.”8

VII. Modern konyhaművészeti technológiák
„A jelenkori gasztronómiában bármilyen új technológia is lát napvilágot, egy alapszabály van az
ételek készítésére vonatkozóan. Kizárólag a legkiválóbb minőségű alapanyag alkalmazandó az
ételkészítés során. Bármilyen elnevezéssel illethető az épp kialakult aktuális konyhaművészeti
trend, az alapanyag minősége a legfontosabb kritérium.
 Ha az alapanyag megfelelő minőségű, már csak a megfelelő technológiával kell azt
elkészíteni. A legmodernebb gasztronómiai technológiák között szerepel jelenleg is a sous-vide
(vákuumfőzés), a liofilezés, a cook-chill, cook-freeze, a konfitálás, továbbá a molekuláris
gasztronómia sajátos textúráit létrehozó technikák. A molekuláris gasztronómiában igen fontos a
különböző zselék, habok, pontos, megfelelő olvadású, illat-és ízintenzitású arány megtalálása.
THIS (2002) megfogalmazása szerint a molekuláris gasztronómia az ételekkel kapcsolatos
konyhai folyamatokkal és az érzékszerveink által evés közben detektált jelenségekkel
foglalkozik. „A molekuláris gasztronómia, mint új tudományterület mindazokat a fizikai, fizikokémiai, kolloidikai, reológiai, kémiai, stb. folyamatokat tanulmányozza, amelyek az emberi
táplálék konyhatechnológiai eljárásokkal történő készítése során lépnek fel, és vannak rá
hatással.” 9
This 1996-ban írt doktori disszertációjában alapvetően a következő célkitűzéseket fogalmazta meg:
1) nagyanyáink aranyigazságait, a gasztronómiai és kulináris vonatkozású
6

mítoszokat

PAVLICSEK, CS. (2013) pp.43.-44.
7 http://www.chamomile.co.uk/uses.htm
8
PAVLICSEK, CS. (2013) pp.65-66
9
Schmidt, K. (2007). Innovatív gasztronómiai újítások-nemzetközi szabadalmakkal védett technológiák és azok felhasználásának lehetőségei a
gasztronómiában.pp.58.)
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megvizsgálni
2) a létező recepteket analizálni
3) a konyhai munkába új eszközöket, nyersanyagokat és módszereket bevezetni
4) új ételeket kreálni
5) a molekuláris gasztronómia segítségével a természettudományokat közelebb vinni a köznapi
emberekhez
A molekuláris gasztronómia kialakulásának történetéről készült cikk az 1.számú mellékletben
található.
Cook-chill technológia:A cook-chill eljárást a gasztronómiában gyakran nevezik főzés-hűtés, főzhűt, főzz és hűts, gyorshűtéses technológiai eljárásnak.
Az eljárás során az alapanyagokat, ételeket, magas hőmérsékleten (ahol az étel maghőmérséklete
két percen keresztül meghaladja a 72°C-ot) hőkezelik, majd légmentesen, adagonként csomagolják.
Ezt követően egy gyorshűtő berendezés segítségével hőmérséklet csökkenést idéznek elő, 90-120
perc alatt +3°C-ra hűtik le az adagolt ételeket. A soron következő lépés a tárolás 0 és + 3 °C között,
maximum 5 napig, ahol az 1. nap az ételkészítés, az 5. nap a felhasználás napja. Az alacsony
hőmérsékletet az ételadagok szállítása során is biztosítani kell. Fogyasztás előtt az étel regenerálása,
átforrósítása következik. Ezt a technológiát elsőként alkalmazta Magyarországon a Food Express
cég.
Cook-freeze eljárás:A cook-freeze technológia lépéseit tekintve sokban hasonlít a cook-chill
technológiára, annyi különbséggel, hogy az elkészített és adagolt ételeket gyorsfagyasztják. A
lehűtés másfél-két órán belül -20°C-ra történik, így hosszabb az eltarthatósági idő. A magyar
törvények 12 hónapos eltarthatóságot engedélyeznek. Tárolás és szállítás után az ételadagokat
kizárólag a fogyasztás helyén engedtethetik fel, forrósíthatják át, majd kínálhatják fel.
Fagyasztva szárítás (liofilezés):A liofilezés, mint technológia tartósításra szolgáló víztelenítés. Az
eljárás során az élelmi anyagot először megfagyasztják, majd vákuumot idéznek elő. A
vízmolekulák eltávolítása hő veszteséggel jár, ezért hőt közölnek a rendszerrel, ezáltal a
vízmolekulák közvetlenül a szilárd fázisból (jégkristályok) a gáz fázisba kerülnek, szublimálnak.
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VII.1. A liofilezés lépései:
Fagyasztáskor cseppfolyós nitrogénnel, elektromos hűtőlapon, vagy széndioxid permettel
lefagyasztják az élelmi anyagot. Fontos, hogy a fagyasztás nagyon hamar menjen végbe. Ezzel a
módszerrel az élelmiszerben apró jégkristályok keletkeznek. Ez azért is fontos szempont, mert
egyrészt nem roncsolják a jégkristályok az élelmiszer szerkezetét, másrészt az apró jégkristályok
sokkal kevesebb vizet is tartalmaznak, mint a normál fagyasztáskor kialakult nagy jégkristályok.
Szublimáláskor a cél, hogy a fagyasztott élelmi anyagból az összes víz eltávozzon. Mindeközben a
rendszerrel hőt kell közölni, hogy a távozó vízmolekulák okozta hőmérséklet-csökkenés
ellensúlyozva legyen.
Melegítés:

A

maradék

vizet

további

melegítéssel

párologtatják

el.

A fagyasztva szárított élelmiszerek tulajdonságai:
Ha a liofilezett élelmiszer megóvható a vízfelvételtől, akkor tulajdonképpen évekig eltartható. Ez
annak köszönhető, hogy a termék gyakorlatilag vízmentes, aminek következtében a jelenlevő
mikroorganizmusok nem tudnak szaporodni. Az élelmi anyagok, élelmiszerek eredeti aromái jól
megtarthatóak a módszer alkalmazása során. Összehasonlítva más eljárásokkal, megállapítható,
hogy a rehidratálás során az élelmiszernek jobb megjelenése, állaga lehet. Fontos megemlíteni,
hogy a fagyasztva szárítás igen költséges, továbbá rendkívül idő-és energiaigényes folyamat.
Ezen okokból kifolyólag a fagyasztva szárítást csak azoknál a termékeknél alkalmazzák, ahol a
minőség a legfontosabb, mint a gyógy élelmiszereknél, az oltóanyagoknál, az antibiotikumoknál, az
instant kávénál, zöldségeknél, gyógy- és fűszernövényeknél, instant készételeknél, a
reggelizőpelyhek gyümölcseinél, az űrhajósoknak készített élelmiszereknél, minőségi instant
leveseknél, értékes vegyületeknél és színezékeknél, festékanyagoknál.10
A molekuláris gasztronómiai készítmények között is , ma találkozhatunk liofilezett termékcsaláddal.
Ilyen például Ferran Adria11 textúrái között található lifolizált málna.
VII.2. Alacsony hőmérsékletű hőkezelési eljárások
Konfitálás
A konfitálás elnevezés a francia confire igéből származik, amely eredetileg befőzést, savanyítással
történő tartósítást jelent. A konfitálás azonban ma ennél egy szélesebb fogalmat takar. Az eljárás
lényege, hogy az alapanyagot alacsony hőfokon, hosszú ideig, lassan hőkezelik. Történhet ez az
alapanyag saját zsírjában, olívaolajban oxigén mentes közegben. A technológia eredménye
egyrészről a gazdag, tartalmas ízvilág, állomány, másrészről a hosszabb idejű eltarthatóság. Nem
10Phase Technologies Inc. (1999).
11A Spanyolországban található volt El bulli étterem séfje, társtulajdonosa, a barcelonai egyetem díszdoktora. Az
étterem 3 Michelin csillagot viselt, és ötször nyerte el ( 2002, 2006-2009 ) a világ legjobb étterme címet. Ferran Adriát,
a molekuláris gasztronómia egyik fő képviselőjének tartják.
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véletlen, hogy Délnyugat-Franciaországot tartják a konfitálás hazájának, ott ugyanis a liba és
kacsacomb saját zsírjában való lassú sütését értik rajta. Számos alapanyag készíthető konfitálással,
mint például a malac császár, lazac, zúza, máj, de akár a cukorban és balzsamecettel készített
fokhagyma, vagy a paradicsom. Az abálás is hasonló elven alapszik, azonban az eljárás mindössze
annyiban tér el, hogy abáláskor fűszeres, zöldséges vizet használnak a lassú hőkezelésre, amely nem
érheti el a 100°C-ot. Ezzel a technológiával hosszabb ideig hőkezelik a füstölt húsokat, sonkát,
szalonnát, rövidebb ideig a hurkaféléket, buggyantott tojást.
Gyümölcsöket általában cukorszirupban vagy mézben szoktak konfitálni. Egy régi eljárás, a
dunsztolás célja is tulajdonképpen ugyanez, amikor vastag párnák, paplanok közé teszik a melegen
eltett cukorszirupos gyümölcsöket üvegestől, majd szorosan becsomagolva néhány napig állni
hagyják. Ez idő alatt, a folyamatos meleg átjárja a gyümölcsöket, és így is hőkezeli.
Sous-vide technológia
A sous-vide technológia neve francia eredetű, jelentése: vákuum alatt. Magyar neve a
vákuumfőzés. Ez az eljárás tulajdonképpen olyan ételkészítési eljárás, amelynél a nyersanyagot
teljesen nyersen, vagy csak részben hőkezelve (pl. pirítás) zárt, vákuummal légtelenített
csomagolással látják el, majd alacsony hőmérsékletű vízfürdőbe téve hosszasan hőkezelik. A
csomagoló anyag egy többrétegű hőálló, oxigénzáró fólia. Az alacsony hőmérséklet 100 °C alatti
hőmérsékletet jelent. Gyakran hívják emiatt pasztőrözésnek is. KISS (2008) előadása alapján, a
hőkezelés után a lehető leghamarabb + 3°C alá kell hűteni. Az így elkészített és hűtött ételek 14
napig, sokszor tovább is eltarthatóak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a sous-vide ételkészítési
technológiát kizárólag kellő hozzáértéssel, megfelelő szaktudással tanácsos alkalmazni, ugyanis a
nem kellő szaktudással végzett, alacsony hőfokon való hőkezelésből probléma is adódhat.
A sous-vide technológiánál alkalmazandó az úgynevezett sóoldat készítése, az ezzel történő
előkezelése az alapanyagoknak.
Sóoldat: Az előkészített alapanyagokat különböző koncentrációjú sóoldatban készítik. Ez azt
jelenti, hogy 1 liter hideg vízhez x mennyiségű sót (pl. halakhoz 1-3%), egyéb ízesítőanyagokat
adnak, felfőzik, majd kihűtik és a kihűtött oldatban áztatják az alapanyagokat.
A húsban lejátszódó folyamatok során elsőként a sós lé elvonja a vizet a húsból, és megindítja a
fehérjék denaturálódását. Az ezt követő hideg vizes áztatás során azonban, a visszaáramló vizet a
denaturálódott fehérjék jobban visszatartják, ezáltal a hús szaftosabb, omlósabb lesz hőkezelés
után.

VII.3. Molekuláris gasztronómiai textúrák előállítása, kikísérletezése
A molekuláris gasztronómia legfontosabb segédanyagai, az úgynevezett molekuláris textúrák
kialakítói, a kocsonyásító anyagok, amelyeknek mind a látvány, mind az állomány, mind pedig az
ízérzékelés területén kimagasló szerepük van.
Szferifikáció
Szferifikáció alatt értjük azt a technológiai folyamatot, amikor egy folyékony, esetleg finomra
pépesített halmazállapotú anyagot (pl. sárgarépa frissen facsart leve) nátrium-alginát és kálciumlaktát alkalmazásával szilárd burokba zárunk.
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A szferifikáció által létrehozott elemek közé tartoznak méretük alapján, a kapszulák, raviolik,
tojások, kaviárok, fóliák. A „kaviárok” kisebb, kaviár méretű golyócskák, amelyekben belül
található a folyadék. A „kapszulák” méretüket tekintve jelentősen nagyobbak, ezáltal az ízek is
intenzívebbek.
Ezek

létrehozásában

fontos

szereppel

bírnak

az

alábbi

vegyületek:

Nátrium-alginát: az alginátok a tengeri barnamoszatok (Phaeophyceae) sejtfalában található
vegyületek több nemzetségből is ki lehet őket nyerni. Kémiailag kétféle uronsavból álló, lineáris
kopolimerek. Az alginátok az alginsavak alkáli-, magnézium-, kálciumsóinak keverékei.
A nátrium-alginátot az élelmiszeriparban széles körben alkalmazzák stabilizáló és kocsonyásító
anyagként egyaránt. Ez az anyag kölcsönöz a barna algáknak szilárdságot és flexibilitást.
Fontos, hogy a nátrium-alginát csak a kálciummal képes flexibilis zselét képezni. A kalcium-alginát
hálónak erős hőálló és ruganyos tulajdonsága van, kizárólag harapással, vágással tudjuk
szétrombolni a szerkezetét. Ennek a szerkezetnek a szerepe a konyhaművészetben, hogy különböző
aromákat, ízeket, zárjunk be egy golyóba (drops), ami a kettéharapáskor a szájban valódi
„ízrobbanást” vált ki. További tulajdonságait vizsgálva, a nátrium-alginát érzékeny a savas közegre.
Itt az alginát már a folyadékban zselésedik, így nem lehetséges, hogy a kálciummal reakcióba lépve
zselés golyót képezzen. Ezért tehát a „folyékony cseppek” kapszulába zárásához savszegény
folyadék használata a megfelelő.
További fontos szempont, hogy kálciumszegény víz szükséges az elegyítéshez. Ennek oka, hogy a
legtöbb nátrium-alginát, amit a molekuláris technológiáknál alkalmaznak, általában kálcium-ionnal
dúsított változatban kerül forgalomba, pl. Calazoon.
Kálcium-laktát:a kálcium-laktát a tejsav kálciumsója, mely oldott formában található.
Segédanyagként funkcionál, feladata, hogy kialakítsa a szilárd zselét a kapszulák külső burkán.
Speciális felhasználáskor, például a „kaviárok”, „kapszulák” készítésénél kálcium többletre van
szükség (2-3% -os kálciumkoncentráció), amelyek a szokásos konyhai hozzávalókban nem
találhatóak meg.
Fontos eldönteni, hogy a felhasználási célt tekintve milyen vastag külső burokra van szükségünk.
Ezt az adagolással és a kálcium fürdős áztatási idővel tudjuk szabályozni. Minél nagyobb
koncentrációjú kálcium fürdőt készítünk, annál gyorsabban zselésedik meg a nátrium-alginátos
folyadék, azonban minél tovább tartjuk a kálcium fürdőben a kapszulát, annál erősebb lesz a külső
zselé réteg, ami azt eredményezi, hogy kevesebb folyékony beltartalma lesz a kapszulának. A
szferifikációban inkább a kálcium-laktátot használják a kálcium-klorid helyett, ugyanis a kálciumlaktátnak a kálcium-kloriddal szemben nincs sós, kesernyés utóíze.

A szferifikáció „alapreceptje”: 1-2 %-os nátrium-alginát oldatba keverjük a szferifikálandó
folyadékot vagy pürét. Ehhez az oldathoz 50-60 g élelmianyag szükséges.
ANTONIEWICZ (2008) kutatási adatai szerint 1-2 %-os kálcium-laktát fürdőt készítünk, majd ebbe
a fürdőbe merítjük egy kanál segítségével („ravioli”) , vagy csepegtetjük („kaviár”) a nátriumalginátos keveréket. Ezután desztillált vízben óvatosan lemossuk a „gyöngyöket”, vagy „raviolikat”.
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Fólia készítés: a rugalmas fóliáknak a molekuláris gasztronómiában igen sokrétű a felhasználási
lehetőségük. Egy szferifikációs fóliának lágy, ugyanakkor rugalmas szerkezete van. Ebből
kifolyólag könnyedén formázható, tekerhető, tölthető különböző töltelékekkel, krémekkel.
A „fólia” készítés folyamatának menete:
Folyadék (pl. paradicsomlé) → nátrium-algináttal való elegyítés → vékony elterítés üveg vagy
porcelán felületen → kálcium-laktáttal való bepermetezés → 8 óra pihentetés.
Reverz vagy inverz szferifikáció: ez a folyamat tulajdonképpen a klasszikus szferifikáció
(Nátrium-alginát - kálcium-laktát fürdő - tiszta víz) fordított folyamata. A technológia lényege,
hogy az élelmiszer kálciumtartalmát megnöveljük, és a nátrium-algináthoz keverjük.
Ennél a folyamatnál a folyadékhoz kálcium-laktát-glukonátos oldatot kell keverni, majd a nátriumalgináttal készített fürdőbe cseppenteni vagy mártani, tiszta vízben lemosni. A folyamattal
különböző mártások, szószok panírozását, sütését lehet elérni. Például: rántott majonéz készítése.
A kálcium-laktát-glukonát igen jól oldódik hideg vízben, alkoholos, savas és zsíros közegben
egyaránt, ezáltal a reverz szferifikáció szinte bármely élelmianyag esetében megvalósítható.

Ábra magyarázat: az ábra első sora egy alginátlánc részletét ábrázolja. A második sor sematikusan
azt az állapotot mutatja, amikor két alginátláncot a kétértékű kálcium-ionok stabilan
összekapcsolnak. A harmadik sorban szereplő rajz az előzőnek egy kinagyított részlete. A negyedik
sorban lévő rajz azt mutatja, hogy mi történik akkor, ha a Ca-ion koncentrációt emeljük. Ebben az
esetben vastagabb gél-réteg alakul ki.
A reverz / inverz szferifikáció alapreceptje: a szferifikálandó anyagból 2,5%-os kálcium-laktátglukonátos oldatot kell készíteni. Fontossá válhat mérettől függően, hogy a folyadékot sűrűbb
állagúra készítsük-e el: túlságosan híg kálciumos oldatot nem tudunk csepegtetni, formázni.
Sűrítésre a xantángumi alkalmas, amit 0,3-0,5%-os koncentrációban szükséges használni.
Botmixerrel elegyítjük a kálcium-laktát-glukonátot a felhasználandó folyadék 1/3 részével, majd
miután teljesen elegyedett a két anyag, a további folyadékot már kézzel keverjük hozzá. A
keverékben megjelenhetnek légbuborékok, amelyek jelenléte nem kívánatos, ezért pihentetni kell,
hogy a levegőbuborékok eltűnjenek belőle. Óvatos melegítéssel, vákuumozással ez a folyamat
meggyorsítható.
A nátrium-alginát fürdő készítésekor 20 cm3 desztillált vízhez 1 g nátrium-alginátot adunk. Ez 5%os nátrium-alginát oldatnak felel meg. A levegőbuborékok itt is megjelenhetnek, ezeket
pihentetéssel, óvatos melegítéssel, vákuumozással lehet az oldatból eltüntetni.
CSÍKI (2009) szerint, ha az oldat teljesen tiszta, buborékmentes, egy fecskendővel kell a megfelelő
mennyiséget felszívni a kálciumos keverékből, vagy nagyobb golyó méret eléréséhez egy kanállal
meríteni, majd az alginát fürdőbe cseppenteni, illetve meríteni. A külső zseléréteg vastagságától
függően hagyjuk a fürdőben állni a golyókat (például „sült Bearni mártás” esetében ez 8-10 perc),
majd desztillált vízbe merítve mosható le az alginát a szferifikált golyókról. Az így elkészített
golyók már klasszikus módon, könnyedén panírozhatóak és süthetőek.
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A szferifikáció további típusai közé tartozik az olaj szferifikálás, ekkor a gélképző anyag az agar,
amit a nyersanyagokkal együtt juttatnak az oldatba, majd az olajfürdőbe csepegtetik, valamint a
cseppfolyós nitrogénnel történő szferifikáció, ez esetben tökéletes gömb alakú, gélkéreggel
körülzárt cseppek hozhatók létre.
Habok előállítása
A habok a molekuláris gasztronómia egyik legérdekesebb szereplői. Lágy, szinte azonnal olvadó,
levegős textúra, amely erős intenzitású ízérzetet hagy a szájban fogyasztása után. A habok
készülhetnek dinitrogén-oxiddal habszifon segítségével, de különböző segédanyagokkal is.
„A habkészítés két fontos következménnyel jár: egyrészt a készítmény nagy felületen érintkezik a
levegővel, ami hatékonyabbá teszi az illatanyagok eljutását az orrba, másrészt a légies
konzisztencia, ami üdítő kontrasztot ad a vele együtt fogyasztott egyéb ételkomponensek
állományával.” ( Schmidt, K. 2008. pp. 70.)
Szójalecitin: a szójalecitint szójababból nyerik ki. A lecitin emulgeátor és habstabilizátorként is
funkcionál. Az élelmiszeriparban például péksütemények tésztáinak lazításához, margarin és
csokoládék előállításához használják.
A konyhaművészet területén a lecitint a víz és zsír elegyítéséhez, stabil emulzió előállításához
használják, pl. dresszingek, majonéz készítésekor. Ha dresszinget, vagy majonézt állítunk vele elő,
akkor a lecitint először híg állapotban feloldjuk, majd az olajat elektromos keverő segítségével
fokozatosan hozzádolgozzuk. A lecitint xantánnal vagy guar gumival kombinálva fokozhatjuk az
emulzió stabilitását. A lecitinnel előállított habok a szájban könnyedén olvadó ízérzetet hoznak
létre, ami annak köszönhető, hogy a lecitin a légbuborékokat a folyadékban stabilizálja. Érdekes
állomány érhető el, ha a lecitinnel képezett erőteljes habot formába töltjük, és sütőben rövid ideig
hőkezeljük. Az eredmény egy levegős, foszlós, könnyen olvadó étel komponens lesz. A szója
lecitint a Ponty Magyarosan ételnél alkalmaztam az „alma levegő” elkészítése során.
Karragén: a karragént tengeri vörösmoszatokból nyerik. „A különböző nemzetségek, fajok
egymástól kismértékben eltérő, galaktózból felépülő poliszacharidokat (galaktánokat) képeznek. A
karragén molekulák rendkívül flexibilisek, nagyobb koncentrációban összecsavarodnak, helikális
zónák alakulnak ki. A molekulatömeg 100000 - 800000 között mozog. Öt változatuk ismeretes,
melyeket a görög betűkkel különböztetünk meg egymástól. Közülük jelentősebb a kappa-, a iota- és
a lambda-karragenát.”12 Az élelmiszeriparban kocsonyásító és stabilizáló anyagként használják
például pástétomok, tejtermékek, édességek, szószok előállításánál. Forralás és lehűtés által tiszta
zselévé kocsonyásodik. Fontos szempont, hogy nem hőálló, de az olvadáshoz jól alkalmazkodó
zselét képez, aminek rugalmasságát az adagolással tudjuk szabályozni. Ezen kocsonyásító anyag
pszeudoplasztikus tulajdonsággal rendelkezik, azaz rágás, rázás, keverés hatására a zseléből
folyékony állagú anyag keletkezik, ami újra képes zselévé alakulni pihentetés útján. Ez az érzés
kölcsönzi a vendégeknek az úgynevezett „olvadó íz” érzést. Kiválóan alkalmas a tejtermékek
állományának javítására.

12 SCHMIDT, K. 2008. pp. 70.
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Xantán: a xantán nagy molekulatömegű poliszacharidok közé tartozik. Egy baktérium
(Xanthomonas) tokanyaga, amelyet ipari méretekben nyernek ki a tenyészetből. Heteroglikán,
többféle monoszacharidból épül fel.
A xantánnak kiváló sűrítő és stabilizáló tulajdonságai vannak. Az élelmiszeriparban, a sütőiparban
használják elsősorban a tésztafélék vízkötésének javítására, kenyér szilárdulás késleltetésére, a
cukrásziparban a desszertek jégkristály képződésének megakadályozására, vagy a gyümölcs
feldolgozó iparban a gyümölcslevekben levő rostok egyenletes eloszlatására. A xantán mind hideg,
mind meleg folyadékokban jól oldható, ezeket a folyadékokat zselészerű masszává alakítja. Ezeket
hívják a molekuláris gasztronómiában úgynevezett „fluid gel”-nek, mely textúrák egyszerre
levegősek, krémesek, és mégis gélszerű anyagok. További tulajdonságai között szerepel, hogy a
xantánnal sűrített folyadékok sűrűsége melegítésnél is stabil marad. A xantánnak nagyon jó az
emulgeáló képessége, a molekuláris gasztronómiában habokat, emulziókat, dresszingeket, de akár
italokat is stabilizálhatunk úgy, hogy azokban apróbb részecskék lebeghessenek. A xantán
legegyedülállóbb tulajdonsága, hogy megakadályozza az aromák íztelenné válását, javítja a
nyúlós/viszkózus felületű szószok ízét.
Kocsonyásítás
Kocsonyásítás fogalma alatt azon technológiai folyamatot értjük, mely alkalmazásával zselés,
folyékony zselés, levegős, könnyed, légies állományú élelmiszereket állíthatunk elő. Ilyen
élelmiszer lehet pl. gumicukor, meleg/langyos fagylalt, zselés fóliák, különböző folyadékokból
készített
„spagettik”,
bevonatok.
A kocsonyásítás elérése érdekében az alábbi molekuláris segédanyagokat szükséges használni:
Agar-agar: az agar-agar tengeri vörös moszatok (Rhodophyceae) szilárdító vázából nyert zselésítő
anyag, melyet az ázsiai konyhában évszázadok óta alkalmaznak. Felépítését tekintve a
poliszacharidokhoz tartozik, javarészt galaktonokból épül fel. Ez a kocsonyásító anyag szagtalan és
íztelen, amit a zselatin növényi pótlásaként használnak. Az agar-agart az élelmiszeriparban is
alkalmazzák jégkrémek, aszpikok, lekvárok, édességek előállításánál. A képen látható csokoládé
spagetti készítésénél is alkalmazható az agar-agar, ahol a kiváló minőségű étcsokoládét vízgőz felett
ajánlatos felolvasztani, majd az agar-agarral 95°C-os hőmérsékletig melegíteni. Az így kapott
csokoládékrémet egy fecskendőbe kell felszívni, és egy vékony szilikoncsőbe fecskendezni, amit
azonnal jeges vízbe kell helyezni. 10-15 másodpercig szükséges a vízben tartani. A fecskendőben
levő levegő segítségével a szilikoncsőből óvatosan a tányérra nyomjuk a csokoládé spagettit. Az
eredmény egy spagetti formájú, látványos, igen intenzív csokoládé ízű, olvadós textúrájú elem.
Gellan gumi: a gellan gumi a poliszacharidok közé tartozik, a Spinghomonas baktérium tokanyaga,
melyet ipari méretekben nyernek ki a tenyészetből. Nagy molekulatömegű, vízoldható
poliszacharidok keverékéből áll. Az élelmiszeriparban számos felhasználása lehetséges.
Alkalmazzák zselék, aszpikok, desszertek, befőttek, dzsemek készítésénél. A gellan gumi már
minimális koncentrációban (0,5%) forralás és lehűtés után tökéletes zselét képes képezni. A többi
kocsonyásító anyagtól, tiszta ízével, tökéletes tisztaságával, kimagasló vízkötő képességével,
erősebb kocsonyásító hatásával tűnik ki. További fontos tulajdonsága, hogy hőtűrő, ezáltal
könnyedén készíthető vele lángoló fagylalt, desszert, olvadás nélkül. A gellan guminak szintén
pszeudoplasztikus tulajdonságai vannak, akárcsak pl. a karragénnek, mozgatással, rázással
folyékony állag érhető el, ami pihentetés után újra szilárd zselét képez.
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A gellan gumit a lángoló eperfólia kikísérletezése során alkalmaztam. A kitűzött célok eléréséhez ez
a kocsonyásító anyag bizonyult a legjobbnak.
Metilcellulóz: a metilcellulóz egy termoreverzibilis gélképző anyag, amely melegítve
kocsonyásodik, hűtve folyékonnyá válik, továbbá habok stablizálására is alkalmas. Ezzel a
segédanyaggal hozhatóak létre meleg, nem olvadó fagylaltok, melyek hűtésnél vagy a szájban
olvadnak csak el. Ez az adalék anyag megtalálható a Spuma Instant segédanyagban, melyet a lazac
ételnél, a citrusos, meleg borhab elkészítésénél alkalmaztam.
Guár gumi: aguár gumi a hüvelyesek közé tartozó guárnövény magjának megőrölt endosperma
szövete. Felépítését tekintve nagy molekulatömegű poliszacharidokat tartalmaz.
Az
élelmiszeriparban és a molekuláris gasztronómiában stabilizáló és sűrítőanyagként használják.
Leginkább folyadékok kocsonyásításánál használják, azonban ez a szerkezet már minimális
erőhatásra, pl. könnyed keverés hatására szétesik. Hosszabb ideig tartó pihentetés, állás után
azonban visszanyeri formáját, állományát. A guár gumival a savasabb közegű, viszkózus felületű
szószokból, ecetekből lehet habokat előállítani. Így elérhetőek olyan képlékeny formák, amikben
lebeghetnek apróbb részecskék (pl. fűszerek). A guár gumi megakadályozza a jégkristályok
képződését, ezáltal a fagyasztott ételeknél tisztább ízhatást lehet elérni. A guár gumi nem alakít ki
géleket, ezért könnyebben oldható, fagyás - és olvadásálló, kiemelkedő emulgeáló tulajdonsága van,
ezáltal kiváló habstabilizátor.
Jánoskenyérlisztláng: ajánoskenyérlisztlángot13az élelmiszeriparban sűrítőanyagként és
stabilizátorként használják tejtermékek, desszertek, befőttek, dresszingek, befőttek feldolgozásánál.
Nagyon jól oldható forró folyadékokban, lehűtés után az adagolástól függően viszkózus/nyúlós
felületű szószok, vagy szilárd, hőálló zselék készíthetőek. További tulajdonsága, hogy jól viselkedik
savas és magas sókoncentrációjú közegben, késlelteti a jégkristályok képződését, ezáltal a
fagyasztott élelmiszereknek megőrzi a természetes ízét.
Az alábbiakban nézzük meg néhány kocsonyásító anyag technológiai és érzékszervi kiértékelését
eperlé felhasználásával egy eperfólia készítésére vetítve.

13

Mediterrán területeken található jánoskenyérfa magja.
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Élelmianyag:

Eper lé

Minta száma:

Kocsonyásító anyag
neve:

Felhasznált
mennyiség ( mg ) :

Folyadék
mennyiség
( cm3 ):

Pihentetési idő
( perc, óra ) :

Hőálló
tulajdonság:

1

Agar-agar

8500

20

20 perc

Nem hőálló

2

Gellan gumi

18000

24

20 perc

Hőállló

3

Agar-agar+Xantán

8000 és 10000

20

28 perc

Nem hőálló

4

Alginát+Kálcium laktát

10000 és 7000

60

10 óra tisztulás + 8
óra pihentetés

Nem hőálló

Minta száma:

Textúra,
rugalmasság:

Íz:

Tisztaság:

Értékelés:

1

Széteső, darabos,
morzsalékos állag

2
3
4

Tapintásra f eszes, szájban
olv adós textúra
Erősebb, f eszesebb állag
tapintásra, de szerkezetileg
darabos
Kev éssé f eszes, mégis
rugalmas, olv adós

Kellemetlen mellékíz,
Zav aros, homály os
tompa gy ümölcsösség

Nem megf elelő

Friss, gy ümölcsös íz

Teljesen tiszta,
f ény es

Megf elelő

Tompa gy ümölcsíz,
f urcsa mellékíz

Zav aros, homály os

Nem megf elelő

Visszaf ogottabb
gy ümölcs íz

Kissé homály os

Nem megf elelő

3.táblázat. Kocsonyásító anyagok, zselék kísérleti eredményei14

VII.4. Aroma kivonatoló módszerek
A kivonatoló módszer célja, hogy az alapanyagból, fűszerből, ehető virágból a lehető legtöbb
illékony vegyületet kinyerjük, majd azokat ételeinkben hasznosítani tudjuk illatosításra.
Aromatizálás:olyan konyhatechnológiai eljárás, amely során illat anyagokat vonunk ki a jelleget
adó fűszerből 60°C feletti hőmérsékleten történő áztatással. Pl. a bazsalikomos tejhab esetében. A
tejet felforraljuk, majd a bazsalikom leveleket beletépkedjük a tejbe, és 20 percig áztatjuk.
Elkészülés után leszűrjük. A technológia lényege, hogy a fűszereknek többnyire az illat anyaga lesz
jelen, így sokkal kellemesebb, lágyabb fűszerezés érhető el ízbeli dominancia nélkül. Az
aromatizálást a birsalma kompótnál és az ibolya karamellnél alkalmaztam.
Példa:
Szferifikált birsalma kompót kísérlet: A cél az, hogy a kompót ne legyen túlédesítve, a birsalma
pedig őrizze meg eredeti értékeit, ízben és illatban, ugyanakkor a kompót jelleg is jelen legyen.
A birsalmát, miután alaposan megmostam, és megtisztítottam, egyforma darabokra vágtam, majd a
héjával együtt, birs esszenciával, gesztenyefa virággal vákuumzacskóba tettem, majd vákuumozás
után 70°C-os vízfürdőben 75 percig főztem.
A vadgesztenyefa virága ezúttal több szerepet is betöltött. Egyik szerepe az volt, hogy a zacskóban
levő birset illatban aromatizálja, mert a gesztenyefa virág elősegíti a birs „rejtett” aromáinak
feltárását. Másrészről nagyon fontos szempont volt az, hogy a gyümölcs fanyarságát elnyomó
édességet ne cukorral, hanem a hozzá ízben, és illatban a legközelebb álló virággal ellensúlyozzam.
Ez idő alatt cukorszirupban főztem a maradék birsalmát héjával. Miután elkészült, a vákuumos
birset egyforma 3x3mm-es kockákra vágtam. Fontos megjegyezni, hogy a cukorszirup képviseli az
édességet a kompótban, de miután nem együtt főtt a gyümölccsel, a gyümölcs nagyon fanyar maradt
volna. Ezért volt szükség a gyümölcs külön aromatizálására és „édesítésére.” A szferifikációs

14

PAVLICSEK, CS. (2013)
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kísérletek során az ideális állomány többszöri kísérlet után sikerült olyanra, amilyenre terveztem.
Elsőként magas volt az alginát mennyiség, és túl keménnyé vált. Következő problémaként ízbeli
hiányosságokat tapasztaltam. A probléma abból adódott, hogy az alginátot vízzel kevertem ki, majd
ezt adagoltam a kompót alapjához, ezáltal az felhígította, és az ízek teljesen tompává váltak. A
megfelelő végeredménynél a cukorszirupot leszűrtem, és hozzákevertem az alginátot, egy éjszakát
hagytam pihenni, hogy letisztuljon, majd átszűrtem. Egy megfelelően mély kanállal merítettem az
alginátos keverékbe, ami tökéletesen letisztult, és ebben helyeztem el egy apró kocka birsalmát,
majd a kanalat óvatosan a kalcium-fürdőbe merítettem, hogy golyó alakot kapjak. 35 másodpercig
tartottam benne, majd óvatosan vízbe helyeztem, hogy a kalcium ízét lemossam a golyóról. Azért
volt szükséges a 35 másodperces, rövid behatási idő, hogy a külső burok éppen hogy csak egy
roppanósabb felületet biztosítson, belül viszont maradjon meg az eredeti folyékony, szirupos állag,
és íz. Parfümössége, fanyarsága, bodzás illatjegyei miatt a libamájhoz illő komponens lehet.
A birsalmát tisztítás után egyforma darabokra vágjuk, majd a héjával együtt, birs esszenciával,
gesztenyefa virággal vákuumzacskóba tesszük, majd vákuumozás után 70°C-os vízfürdőben 75
percig főzzük. Közben cukorszirupban főzzük a maradék birsalmát a héjával. Miután elkészült, a
vákuumos birset egyforma 3x3mm-es kockákra vágjuk. Elkészítjük az alginátos keveréket és a
kalcium fürdőt. A cukorszirupot leszűrjük, majd az alginátot hozzákeverjük. A kalciumot alacsony
kalcium tartalmú vízzel elkeverjük, majd egy harmadik edénybe tiszta vizet töltünk. Az alginátos
keverékből az adagoló kanállal egy adagot merítünk, belehelyezünk egy kocka birsalmát, majd a
kalcium fürdőbe merítjük a kanál tartalmát, úgy, hogy golyó alakot kapjunk. 35 másodpercig benne
tartjuk, majd óvatosan belehelyezzük a golyót a tiszta vízbe.

Maceráció: olyan konyhatechnológiai/szeszipari kivonatolási eljárás, ahol a fűszer és
gyógynövényeket, vagy illatos virágokat, magas térfogatszázalékú alkoholban meghatározott ideig
áztatjuk. Az így kapott alkoholt szűrhetjük, és készíthetünk belőle likőrt, vagy újra desztillálhatjuk,
pl. parfümök készítésénél.
Példa:
Kamilla virág parfüm: a friss kamilla virágokat gondosan megmossuk, szárítjuk, majd 65 térfogat
%-os alkoholban maceráljuk három héten át, majd leszűrjük és az alkoholt a megfelelő
alkoholtartalom (20 %) beállítása után egy főzőpohárba tesszük. Kis lánggal egy desztilláló
berendezés segítségével lepároljuk az alkoholt. Miután elkészült, parfümös üvegbe töltjük.

VII.5.Nedvességtartalom elvonó módszerek
A nedvességtartalom elvonásával a modern gasztronómiában széles lehetőségek vannak. Az
elérhető állományok nem csak látványosak, hanem ízben, illatban intenzívebbek, erőteljesebbek.
Nézzünk két izgalmas példát:
„Papír”textúra: a molekuláris gasztronómia egyik kifejezetten érdekes technológiái között
szerepel a ropogós, vékony „papír” textúra, mely alkalmazásnál az alapanyag kíméletes
hőkezeléssel és szárítással készül el.
Példa:
Málna „papír”: a málnát az izomalttal és glükóz sziruppal együtt, csipetnyi só hozzáadásával,
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lassú tűzön másfél óráig főzzük. Miután elkészült, finom lyukú szitán háromszor átpasszírozzuk,
hogy a magokat eltávolítsuk belőle. Amint elkészült, egy szilikonlapra vékonyan kenjük, majd
60°C-os sütőben tíz percig szárítjuk. A szilikonlapra azért van szükség, hogy a papír, miután
elkészült, könnyedén eltávolítható legyen. A nyolcadik percben megszórjuk aszkorbinsavval a
málna „papír” felületét, hogy kissé savanykásabbá tegyük az ízét.
„Homok”textúra: az alapanyag hosszú időn keresztül, alacsony hőmérsékleten szárad, majd késsel
történik az aprítása homok, por szemcseméretűre.
Példa:
Kacsabőr „homok”:a kacsa alaplé felhasználása során félretett bőrt megpirítjuk egy serpenyőben
nagy lángon. A legcélszerűbb a comb bőr részét használni ehhez a folyamathoz, mert ez a bőr rész
kellően vékony ahhoz, hogy morzsát tudjunk belőle készíteni. Miután a pirítás során a legtöbb
zsiradékot kiolvasztottuk a bőrből, két sütőpapír közé téve, a bőrt 50-55°C-on 5-6 órán át szárítjuk.
Ha elkészült, szárazra töröljük, majd éles késsel apróra, homok szemcseméretűre vágjuk késsel.
Azért szükséges késsel összevágni, hogy a végeredmény homok szerű legyen. Ha egy konyhai
robotgépben aprítanánk össze, akkor nem homok jellegű, hanem krémes állagú végeredményt
kapnánk. Ez annak a következménye, hogy a gépben található pengék forgása során hő keletkezik,
ami kioldja a bőrben maradt minimális zsírtartalmat, amitől krémessé válhat az állomány.
Újszerű füstölés: a hőkezelt (pl.: zöldségféle) vagy hőkezeletlen (pl.: lazacfilé) alapanyag rövid
ideig faforgáccsal, fűszerrel, tealevéllel, stb. kerül füstölésre.
Példa:
Füstölt bébicékla saláta:a bébicéklákat alaposan megmossuk, majd vákuumzacskóba tesszük, és
65° C fokos vízfürdőben 90 percig hőkezeljük. Ha elkészült óvatosan meghámozzuk, felhasználásig
félretesszük. A vákuum technológiát azért alkalmaztam a cékla főzésénél is, mert az összes
nedvességtartalma, vitamin és ásványi anyagtartalma, íze és aromája a zöldségben marad, ezáltal
megőrzi az édeskés íze mellett, a természetes, kissé földes jellegét is, ami a céklánál egy nagyon
fontos szempont. Ezzel az ízzel egy plusz íz hatás jelenik meg a tányéron, ami maximálisan
harmonizál a kacsamell jellegzetes, kissé diós ízeivel.
Füstölés:füstöléshez használhatunk úgynevezett gyors füstölő készüléket is, azonban ezzel
kizárólag gyors füstölést érhetünk el, ami aromatizálásra használható. Viszont ennél a füstölésnél a
cél az volt, hogy ne csak illatban, legyen érezhető a füstölés, hanem annyira, hogy a füst ízei és
aromái kiegészítsék a cékla jellegzetes ízét. Az édességet nagyon jól ellensúlyozta a „sós” ízérzetű
füstölés, aminek hatására egy egyedülálló harmóniát sikerült elérni. Hőálló tálban összekeverjük a
rizst, a cukrot és a tealeveleket, és a keverékre helyezzük a bébi céklákat. Szorosan befedjük
alufóliával, majd kis lángra helyezzük nyolc percig. Ezután vegyük le a tűzhelyről, és hagyjuk állni
huszonöt-harminc percet a fólia alatt. A rizsre azon okból van szükség, hogy a cukor és a tea levelek
megégését, túlzott karamellizálódását megakadályozza, és egy hőtartó funkciót betöltve egyenletes
legyen a füstölés. A füstölést, mint folyamatot, a tea levelek adják. A cukor a karamellizálódással
diós, gyümölcsös, komplex aromát biztosít, amit a tealevelek füstje tesz teljesen egyedülállóvá.”15

Pavlicsek, Cs (2013) A magyar reneszánsz korabeli főúri konyha megjelenítése a molekuláris
gasztronómiában
15
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Hideg füstölés:
A hideg füstölés kiemelkedően magas szakértelmet kíván, ugyanis a húsok maghőmérsékletét
tekintve mikrobiológiailag rizikós pont. Azonban számos étterem alkalmazza, és alkalmazható is
amennyiben maximálisan pontosan betartjuk a lépéseket. Ehhez egy komplex technológiai lépés
sorozatot szükséges betartani.
Példa: hidegen füstölt kacsamell filé
A kacsamelleket 1:1 só-cukor keverékkel, finomra vágott kakukkfűvel és szárított
narancshéjjal alaposan bedörzsöljük, beborítjuk majd vákumozzuk, 24-36 órán át pihentetjük.
24-36 óra elteltével alaposan lemossuk a húst, majd leszárítjuk papír törlővel. Cérnával
áttűzzük őket, és a kampókhoz rögzítjük.
Tokaji aszús-mazsolás glászt készítünk, sűrűre forraljuk, majd kihűtjük. Ezzel a sziruppal
megkenjük a húst, majd felaksztva levegőn 24 órán át pihentetjük.
Ezután a szmókerbe helyezzük a melleket, 10 óra füstölésre 12 óra pihentetéssel. Ezt
megismételjük legalább három alkalommal.
Ezután következik a hűtőkamrában történő pihentetés. (aki a témát mélyebben szeretné
tanulmányozni látogasson el a www.nyarspolgar-bbq.blog.hu oldalra)
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Alkalmas fafajták és méreteik:
Fűrészpor – lassan, folyamatosan ég, kellő füst mennyiséggel
Fa chips, kocka – lassan ég, nem túl intenzív füsttel
Fa típusa:

Ízvilág:

Akác

Kesernyés

Cseresznye

Gyümölcsös, fűszeres, kissé mandulás

Eperfa

Édeskés, hársmézes

Tölgy

Füstös, dohányos, vanília

Juhar

Édeskés, vaníliás

4. táblázat: Különböző fa típusok és elérhető főbb íz és illat aromák16
VII.6. Hűtést és fagyasztást magába foglaló technikák
„A hűtést, fagyasztást magába foglaló technikák közül a szárazjég és a cseppfolyós nitrogén
alkalmazását vontam be az ételek elkészítésénél.
VII.6.1. Szárazjég alkalmazása az ételkészítésben
A szárazjég alkalmazása a gasztronómiában egyszerre képviseli a gyorsaságot, a szénsavas, pezsegő
textúrát, és az vizuális élményt egyaránt. A szárazjég a szén-dioxid szilárd formája, nem
gyúlékony, nem tartalmaz vizet, hőmérséklete -78,5 °C. A látványos, ködös gázképződést az
okozza, amikor szobahőmérsékleten
átalakul gázhalmazállapotú anyaggá, anélkül, hogy
folyékonnyá válna, vagyis szublimál. BLUMENTHAL tapasztalatai szerint (2011) ezek a
szempontok azért is fontosak az ételkészítésben, mert a szárazjég alkalmazása során az ízek, aromák
nem „hígulnak”, gyengülnek meg. A szárazjégnek számos formája létezik, kapható táblában,
tömbben, különböző méretű granulátumban. A formák, méretek alkalmazása attól függ, hogy mit
szeretnénk készíteni vele.
A szárazjeget a sáfrány fagylalt és narancs „jég” kísérleteim során használtam fel, érdekes és
látványos élményt nyújtó eredmények születtek, de végül nem mellette döntöttem.
Példa:
Narancsjég: a narancsokat félbe vágjuk, kifacsarjuk őket, majd a levet egy edénybe töltjük. A
narancshéjakba szegfűszeget szúrunk, a glükóz sziruppal és a narancsok levével 80 °C-os
hőmérsékletig melegítjük. Ha elkészült kihűtjük, a héjakat eltávolítjuk, majd szifonba töltjük. Széndioxid patronnal szén-dioxidot juttatunk a narancslébe, majd ezt a levet a szárazjég pellettel habverő
segítségével készítjük el. Tálalásig hűtőbe tesszük.

Önálló kutatás

16
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VII.6.2. Cseppfolyós nitrogén alkalmazása az ételkészítésben
A cseppfolyós nitrogén -196°C-on forr, és így válik gázhalmazállapotú anyaggá. Az ételkészítés
ezen fázisa javarészt a vendég asztalánál történik, ezért a vendég vizuális élményben is részesül. A
nitrogén alkalmazása során a levegőben lévő vízpára köd formájában, gomolyogva csapódik le.
Gyorsan elkészíthető fagylaltok, instant fagylaltok készítésére, különböző porok (pl. málna por),
instant dresszingek, egyes alapanyagok gyorsfagyasztására használják a leggyakrabban az
ételkészítés során. „Amikor instant fagylalt készítésekor a léfagylaltba beleöntjük a folyékony
nitrogént, egyidejűleg két fontos dolog történik:
1) a hőelvonás másodpercek alatt megfagyasztja a fagylaltot, és ilyen rövid idő alatt csak igen
kisméretű jégkristályok keletkezhetnek (érzékszervileg selymes hatást kelt);
2) a halmazállapot változás során keletkező nitrogéngáz apró buborékok formájában a fagylaltban
reked (habosodás, kedvező érzékszervi tulajdonság).”(SCHMIDT, K. 2008 pp. 80.)”17

VIII. Hideg előételek csoportosítása, készítési technológiája
A hideg előételek az étkezés kezdő fogásai közé tartoznak, melyet megelőzhet az amouse bouche. A
hideg előétellel vezethető fel a menü, ezzel mutathatja meg egy séf, hogy a menü milyen precízen
megtervezett arculatot fog felvonultatni, ezért különösen fontos, hogy kiemelkedő minőségű és
izgalmas fogás legyen.
Az alábbi tulajdonságokat fontos az étel készítése során betartani és betartatni a beosztottakkal,
tervezésnél figyelembe venni:









könnyed legyen, ne terhelje meg túlságosan a gyomrot a fűszerezettsége, ízvilága
az adag a normál főétel kb. 40%-a legyen
az alapanyagokat gondosan válogassuk meg, azok előkészítésére szintén nagy gondot
fordítsunk
változatos darabolási módokkal, színben, ízben, illatokban is változatosak legyenek,
de harmonizáljanak egymással
az ízesítés lehet erőteljesebb, mert hidegen tálalva az ízek bezáródnak
a kocsonyázott termékeknél az alap minden esetben kerüljön derítés alá, hogy minél
tisztább, áttetszőbb kocsonyát kapjunk,
hideg legyen, de ne túlságosan hideg (pl. ne alkalmazzunk sokkolót a kész étel
hűtésére)
a tálalás szellős legyen, szépen komponált, elegáns

Pavlicsek, Cs (2013) A magyar reneszánsz korabeli főúri konyha megjelenítése a molekuláris
gasztronómiában
17
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A hideg előételeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
Alapanyag szerint:






halakból, tenger gyümölcseiből készíthető (marinált lazac, ráktatár, stb.)
húsfélékből készíthető (különböző rilettek, angolos hátszín, stb.)
belsőségből készíthető (liba vagy kacsamáj terrin, különböző pástétomok, préselt
nyelv, stb.)
zöldségfélékből készíthető (saláták, nyers és marinált zöldségfélék, hideg pürék,
krémek, habok stb.)
tojásból (kiegészítő elemként, szárítva, krém stb.)

Technológia szerint:







nyers
marinált
kocsonyázott
töltött
hőkezelt
különböző koncentrátumok, hideg levek

Fontos, hogy a fogásokhoz itt is fontos, hogy hidegen elkészített köretelemeket, mártásokat,
önteteket is készítsünk. Ezek készítésénél is fontos, hogy a fent említett betartandó szabályokat,
szempontokat betartsuk.
Példák:
Fekete ribizlivel marinált lazacfilé, olívabogyó homokkal
A lazacot előkészítjük, majd 1:1 arányú só és cukor keverékével bedörzsöljük, 24 órát állni hagyjuk.
24 óra elteltével alaposan lemossuk, majd szárazra töröljük. Reszelt narancshéjjal bedörzsöljük,
majd a fekete ribizli lével meglocsoljuk, 2 óránként megforgatjuk benne. Ebben a lével,
vákuumozva minimum10 órát marináljuk.
A fekete vagy vegyes olívabogyókat félbe vágjuk, majd sütőben 70°C-on kiszárítjuk. A kiengedett
olajat papírtörlővel leitatjuk a felületről. Friss koriander levéllel, petrezselyem levéllel, sós
citromhéjjal, pankó morzsával homok szemcseméretűre aprítjuk. Fontos, hogy a művelet késsel
történjen.
A lazacfilét minél vékonyabbra szeleteljük, bébi cékla levéllel, olíva homokkal, néhány csepp
olívaolajjal (de csak a céklalevelekre) tálaljuk.

Marinált libamáj, pirított vajas kaláccsal
A portóit vagy tetszőlegesen tokajit mazsolával, kakukkfűvel, koriander maggal, salotta hagymával
1/3 részére sűrítjük erős lángon.
A libamájat kierezzük, gondosan előkészítjük, majd nagyobb lebenyekre szedjük. Bélelt formába
tesszük, sózzuk, borsozzuk, néhány csepp fehér szarvasgomba olajjal ízesítjük. A bort újra
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forrosítjuk , majd melegen a májra öntjük. 24 órára hűtőbe tesszük, majd másnap a májat
lecsepegtetjük, és több réteg fóliára tesszük. Óvatosan, szorosan feltekerjük, majd ismét hűtőbe
tesszük 24 órára. Ebben az esetben a forró, édes savas-édes beforralt bor redukció készíti el a májat
fogyasztható állapotra.
A kalács szeleteket tej-tojás-cukor keverékébe mártjuk, majd forró vajon arany barnára pirítjuk,
ezzel tálaljuk a libamájat.
Természetesen nem helyettesíti az eredeti hőkezelt terrineket, továbbá kevesebb ideig is tartható el
ezzel a módszerrel (kb. 3 nap) azonban igazán egyedi és különleges ízélményt nyújtó előétel.

IX. Levesek készítésének technológiája
IX.1 A levesek csoportosítása
A levesek csoportosítása, készítési technológiái számos változáson ment keresztül az utóbbi évek
magyar konyhaművészetében. A levesek funkciója a gyomor előkészítése a főfogás befogadására
történő előkészítés, továbbá az étkezések egyik ékköve. Változatos, színes, meghatározhatja az
egész menü kimenetelét, gasztronómiai élményét-emlékképét. Számos esetben a mai menüsorokban
a leves az, ami rendkívül emlékezetes marad, épp ezért fontos, hogy a szakács, a leves elkészítését
kiemelkedő feladatként kezelje.
A francia csoportosítás az, ami általánosságban elfogadott és meghatározó összefoglaló a levesek
csoportosítását illetően:
Leves csoport elnevezése:

Leves csoport jellemzői:

Tiszta leves

Sűrítés nélküli, tiszta ízű, hús illetve
zöldség alapú levesek.

Sűrített leves

Krémes, tiszta, pasztell árnyalatú leves

Zöldséglevesek

A darabolt zöldségek adják a leves
sűrűségét, tartalmasságát

Bisques

Minden esetben valamilyen féle páncélos
rákféle az alapja

Regionális levesek

Különböző
technológiákkal
készített
levesek, az adott ország valamely régiójára
készített speciális leves

Hideg levesek

Több technológiát magába foglaló hidegen
fogyasztandó levesek

5. táblázat: Levesek csoportosítása 18

18

Masson, Y.-Luc Danjou, J.-A Főzés Tudománya (2016) nyomán
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IX.2. Tiszta levesek készítésének technológiája
A tiszta levesek csoportjába tartoznak a különböző erőlevesek (konszommék), húslevesek.
Technológiájukra jellemző, hogy minden esetben hideg vízben történik a főzés megkezdése. Ennek
alapja, hogy az ízek a levesbe oldódjanak bele minél jobban. Alapvető alapanyagai között
találhatóak meg a csontok, a különböző húsfélék, melyeket több féle képpen készíthetünk elő:
Nyers állapotban történő felhasználás hideg vízben
Intenzív pörzsanyag képezés után (pl. marhacsont, farok, stb. 200°C sütőben fűszerekkel
összesütve) felhasználás hideg vízben
Fontos kiegészítő elemei közt találhatóak meg a fűszercsokrok, az ízesítő anyagok, további
aromatizáló anyagok.
Aromatizálás: olyan kiegészítő és/vagy befejező művelet, amelynek során a fűszert és/vagy ízesítő
anyagot az ízek és illatok intenzitásának növelésének érdekében alkalmazzuk.
Például: leves szűrésénél a leves jellegének megfelelően az többszörösen bélelt szűrőre finomra
vágott zöldfűszert, frissen tört borsot, szárított citrus héjat stb. teszünk és a levest ezen szűrjük át. A
minimális „hőkezelés” során az illékony ízek beleoldódnak a levesbe.
A tökéletes tiszta levesek érzékszervi tulajdonságai:







áttetsző, tiszta árnyalatú
halvány aranysárgától (pl. zöldség konszommé) a bíbor színskálákban (pl. vad
konszommé) mozog a színtartománya
tiszta ízű, idegen ízektől és illatoktól mentes
nem dominálják egymást az ízek, harmonikus ízekkel rendelkezik, nem túl édesített
(pl. túlzott sárgarépa használat)
a levesbetétekkel is egy tökéletes harmóniát alkotó készítmény
forró hőmérsékletű!

Ezen tulajdonságok meglétéhez elengedhetetlen a pontos, precíz technológia betartása.
Mindenekelőtt a megfelelő minőségű, ivóvíz tisztaságú víz használata elengedhetetlen. A víz
tulajdonságairól, felhasználási területeiről bővebben az élelmiszerismeret részben olvashat.
Főbb technológiai lépések:







a húsokat, csontokat hideg vízbe feltesszük főni
fontos, hogy egyenletes legyen a hőátadás, ne végezzük a hőkezelést maximális erővel
felforraljuk, lehabozzuk – vesebetegeknél minden esetben az első főzőlevet ne is
alkalmazzuk.
alacsony lángon folytatva a hőkezelést, hozzáadjuk az ízesítő anyagokat, zöldség és
fűszer csokrot (boquet garni)
az esetleges keletkező habot folyamatosan eltávolítjuk
minimum 4 órán át gyöngyözve főzzük
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IX.2.1. Derítés technológiája
A derítés egy örök érvényű kérdés, minden szakács esküszik a saját receptjére, mikor, hogy
alkalmazza. Fontos azonban, hogy merjünk elrugaszkodni az alap régi iskolás technológiától.
Merjünk újítani, ízeket, színeket vinni a derítésbe, amellyel leveseinket még izgalmasabbá tudjuk
tenni. Fontos megemlíteni, hogy a derítést alkalmazhatjuk a készítés elején illetve a végén.
A derítés a levesünket még intenzívebb ízűvé, illatúvá és színűvé, átlátszóvá, tükrössé teszi.
Alap technológia:
A tojásfehérjét lágy habbá keverjük, verjük, majd hozzáadjuk a jelleget adó darált húst (zöldség
erőlevesbe nem használunk darált húst), továbbá jeget, vagy jégkását.
Megjegyzés: jég hozzáadása nélkül a fehérje nem hűl le, így a forró levesben hamar kicsapódnak a
fehérjék, amely által nem tudjuk elérni a tökéletes tisztítási folyamatot. Fontos megjegyzés, hogy a
tojásfehérje túladagolása nem ajánlott. Erőteljesebben tisztítja a levest, azonban az ízéből is elvesz a
derítés során, amely ízeket utólag pótolni már nem tudunk.

Befejező műveletként történő alkalmazása intenzívebb hatást, tisztább ízvilágot tud kölcsönözni a
leveseinknek.
Ebben az esetben az alábbi technológiai lépéseket szükséges betartani:








a levest szűrjük, majd kézmelegre visszahűtjük
zsírtalanítjuk
apránként kevergetve és adagolva hozzáadjuk a levest a derítéshez!
újra melegítjük, és folyamatosan kevergetjük, amíg a tojásfehérje hab nem csapódik ki
ha felforrt, alacsonyra vesszük a lángot, egy órát gyöngyözve főzzük
sűrű szövésű ruhaanyaggal bélelt szűrőn leszűrjük
zsírtalanítás

IX.2.1.1 Derítési változatok
Az alábbiakban az alapvető technológián felül szeretnék bemutatni három íz komplexitást növelő
derítési módszert.
Cékla derítés: Az alap derítés során céklát alkalmazunk. HA tiszta ízű cékla konszommét szeretnénk
készíteni, akkor dzsúzoló segítségével kinyerjük a cékla nyers ízét, aromáit. Ezzel frissebb, őszi
hangulatot tudunk levesünkbe varázsolni. Alkalmazhatunk azonban sóban sült céklát, brunoisere
vágva, hozzáadva a derítéshez. Ezzel egy édesebb ízvilágot, kissé sütőtökös stílust érhetünk el, ami
a cékla íze mellett egy izgalmas komponens.
Zöldség mix derítés: 1:1:1 arányban zellerszárat, sárgarépát, póréhagymát bruonisere darabolunk,
esetlegesen petrezselyem levelet, koriander levelet adhatunk hozzá és ezt adjuk hozzá a derítéshez.
Zeller derítés:a zeller az egyik legszínesebb alapanyagaink egyike. Megfelelő kreativitást igényel
ezen „egyszerű” zöldségféle felhasználása, azonban rendkívüli módon emelhetjük ételeink
színvonalát vele. A fent említett cékla módszereket is alkalmazhatjuk azonban van egy rendkívül
gazdaságos
példa,
melyet
szeretnék
bemutatni.
A zellergumót megsikáljuk, majd hagyjuk megszáradni. A héját erős tűzön vagy sárkánnyal erősen
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megpirítjuk. Hagyjuk hűlni, majd vékonyan meghámozzuk. A szeleteket 80°C-os sütőben vagy
szárító szekrényben minél tovább szárítjuk. (utána a héjat meg is füstölhetjük egy gyors füstöléssel,
de ez jelleg kérdése) A héjat ezután durvára őrölt bors méretűre vágjuk, majd ezt adjuk a derítéshez.
Fontos, hogy ne kuttereljük, hanem késsel daraboljuk az illóolajok megtartása miatt. Ez a levesnek
egy intenzív zeller ízt, továbbá dohányt és vanília aromát kölcsönöz. Javasolt metódus lehet emellé
friss zeller levelet is adni.
Az erőlevesekbe levesbetététként alkalmazhatunk:









különböző kocsonyákat
nyers gombákat finomra vagy juliennre vágva
nyers zöldségeket finomra vagy juliennre vágva
belsőségeket a megfelelő technológiával elkészítve
különböző galuskákat
tojássárgáját különböző technológiákkal elkészítve (pl. posírozás, szárítás stb.)
különböző töltött tésztaféléket, cérnametéltet
zöldségekből készített, töltött raviolikat

IX.3 Sűrített levesek készítésének technológiája
A sűrített levesek napjaink egyik legizgalmasabb, könnyű levesei, melyek színében, ízében,
textúrájában egyedülállók. A könnyedségét a sűrítési eljárás, az alkalmazott technológia, a
különböző fűszerolajok, ízesítőanyagok adhatják meg.
A sűrítési eljárásokat az alábbi csoportokba foglalhatjuk össze, minden típusú szakterületet alapul
véve:











lisztszórással
rántással
kenyér béllel
burgonyával
saját anyagával
beurre manier (lisztes vaj)
redukálással
habarással
keményítővel
liszt helyett – kukoricaliszt, tápióka liszt, stb.

Fontos, hogy a modern konyha alapjait legfőképpen a könnyed krémlevesek, újszerű velouték
képezik, egy-egy komplexen megtervezett menüsorba nehezen vagy talán egyáltalán nem illik egy
klasszikus sűrítési eljárással készített, nehéz karakterű leves.
Ennek oka, hogy ma minél könnyedebb, egészségesebb ételekre van igény a vendégek körében,
ugyanakkor az ízek maximális, harmonikus intenzitására egy-egy fogásban, amely alól a levesek
sem kivételek. Ez azonban nem zárja ki a klasszikus sűrítési eljárásokkal készülő levesek készítését,
mert a klasszikus levesek épp attól olyan népszerűek, ahogyan száz éve készülnek.
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A sűrített leveseket az alábbi csoportokba sorolhatjuk:




egyszerű sűrített levesek
krém levesek
püré levesek

Velouté technológia:
Az alapvető velouté egy lisztszórással vagy világos vajas rántással készül, amelynél a vajon
általában valamilyen könnyed ízű hagymafélét párolunk majd erre kerül a liszt lisztszórással,
továbbá a különböző zöldségfélék, alaplé, majd ezt követi a 15-20 perces párolás, majd a
turmixolás.
Befejező műveletként az újra forralás, lehabozás következik, majd, ha szükséges a zsírtalanítás. Ha
csak tejszínt javallott a pároló idő vége fele hozzáadni, vagy a turmixolás közben, ha tejet is
használunk azt viszont az alaplével együtt alkalmazzuk. A legírozást (tejszín + tojássárgája) a
végén, szűrés után alkalmazzuk, azonban fontos, hogy ezután már ne hőkezeljük a levest, maximum
60°C-on tartsuk melegen.
Lágyabb, krémesebb, könnyedebb állományt tudnunk elérni, ha a lisztes sűrítést elhagyjuk, és a
turmixolás során hideg 1x1 cm-es darabokra vágott vajat adagolunk 3-4 darabot egyszerre a
leveshez.
A levesek ízeit intenzívebbé tudjuk tenni különböző fűszerolajokkal, kivonatokkal, frissen vágott
fűszernövények leveleivel, citrusok levével, azonban a citrusoknál vigyázzunk a savas közeg és a
tejtermékek kicsapódására, javasolt az elején a levet alkalmazni, még a tejtermék alkalmazása előtt ,
és a végén a héját alkalmazni az intenzitás növelésére.
Egy lehetséges velouté alap technológiai példája:
Burgonya velouté koriander olajjal, burgonya chipssel
A burgonyát alaposan megsikáljuk, megmossuk, majd meghámozzuk. A héjat lassú tűzön tejben
felfőzzük, szerecsendióval ízesítjük. A burgonyát felkockázzuk, finomra vágott salotta hagymát
vajon aranybarnára pirítunk, majd hozzáadjuk a burgonyát, sóval ízesítjük, fehérborssal
fűszerezzük. Hozzáadjuk a fehérbort, elpárologtatjuk az alkoholt, majd a szárnyas alaplevet és a
leszűrt burgonya héjas tejjel puhára főzzük. Thermomixerben vagy botmixerrel krémesítjük, hideg
vajkockákkal habosítjuk.
A koriander leveleket blansírozzuk, jeges vízbe tesszük, majd papírtőrlővel szárazra töröljük.
Mogyoróolajjal turmixoljuk, szűrjük. Tálaláskor a levest tálaljuk, a tetejére halmozzuk a chipset és
meglocsoljuk a koriander olajjal.
Zöldség püré levesek technológiája:
A zöldségpüré levesek krémes állagát, kifejező ízét a passzírozás okozta sűrítés adja.
Általában az alap valamilyen féle könnyedebb karakterű hagyma félével indul, amelyet finomra
vágunk. Fontos az óvatos hőkezelés a vaj és olaj keverékén, hogy ne égjenek meg az alapanyagok.
Mondhatni, hogy színt se kapjon a hagyma csak pároljuk.
Minden esetben alkalmazzunk egy keményítő tartalmú alapanyagot a többi alapanyagokhoz, ezzel a
sűrítés is megfelelően irányítható. Fontos, hogy az alapanyagokat egyformára, egyforma méretűre
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daraboljuk, ezzel is elősegítve az egyenletes főzési folyamatot, az egyforma puhulási időt. Ha
minden megpuhult, akkor turmixoljuk, majd passzírozón fejezzük be a levest. Fontos, hogy ezeket a
levesek állagát utólag még beállíthatjuk alaplével a kívánt állományra.

IX.4 Bisque
Ezen levescsoport minden esetben rákfélék páncéljából, fejrészéből készülő intenzív ízű leveseket
tartalmaz. Készülhet sűrítés nélkül illetve sűrítéssel is.
A leves elsődleges lépése, hogy minden alapanyagot megfelelő módon készítsünk elő, tisztítsunk
meg. Minekután ezen alap leves számos alapanyagot tartalmaz, tanácsos mindent szakszerűen
előkészítve odakészíteni a pultra. Fontos, hogy a leves készítése után a szín anyagok sértetlensége, a
leves színének megőrzése is cél.
Az alaptechnológia lépései az előkészítés után:
-

-

a rákokat forró olajon rövid ideig de intenzíven pirítjuk fedő alatt (fontos, hogy ne
égjen meg a rák, mert a levesünk íze kesernyés lesz)
hozzáadjuk a mirepoixot, tovább pirítjuk, adhatunk hozzá paradicsomot, egyéb
kiegészítőket
hozzáadjuk a fűszercsokrot, majd összetörjük a rákokat az intenzívebb íz elérése
érdekében
hozzáadjuk az alaplevet (rák consommé esetén rák alaplevet) továbbá minden esetben
fehérbort (ez már a szakács egyéni fantáziájára van bízva, hogy emeli-e a leves ízeit a
hozzá választott borral. Pl. nem tanácsos erősen muskotályos bort adni a készítéskor,
inkább egy citrusosabb, ásványosabb sauvignon blanc ami jobban illik a fogáshoz.)
kiegészítendő még brandyvel, konyakkal, de pl. a normandiai régióbana calvadost
használnak, de egyéb régióban pastissal (ánizs alapú égetett szeszesital) is ízesítik.
fontos, hogy ne főzzük hosszú ideig, kellemes, pikáns, fűszeres harmonikus ízű levet
kell kapnunk, forrás után kb 15-20 percet kis lángon főzzük.
a fűszercsokrot eltávolítjuk, majd turmixoljuk, passzírozzuk a levest. Utána
következik a szűrés.
IX.5. Hidegen készíthető levesek

A klasszikus hidegen készíthető leveseket egy újszerű technológia váltja fel a modern
gasztronómiában, amelyek kíméletesebbek, egészségesebbek, ízekben gazdag levek.
Ezek fogyaszthatók / tálalhatók hidegen, melegen egyaránt.
Állományukat tekintve tiszták, tükrösek, áttetszők, ízük, illatuk intenzív. A készítési technológiát
tekintve, tulajdonképpen az alapanyag kinyert leve adja az alapot, melyet:
-

turmixolással majd sűrű szövésű ruhán, superbagen vagy laboratóriumi szűrő papíron
csepegtetéssel
dzsúzolással vagy
kész kézműves terméket vásárolva
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nyerhetünk ki. A kész termék alatt például a homok tövis lére, vagy különböző kézműves termelők
alma leveire kell gondolni.
Huszár Krisztián, a Fáma étterem séfje kiemelkedő minőségben készíti ezen leveseket, tőle idézek
egy klasszikus levest.
„Ribizli leves:
Hozzávalók
1,5 l frissen préselt almalé
2 zöld citrom
1 kg ribizli
Centrifugáláskor az almára minden adagnál friss lime-levet facsarunk. Az almalevet lábosba
tesszük, nagy lángon 80 °C-ig melegítjük. Így nem oxidálódik, friss marad a lé. Másfél liter
almalevet összeturmixolunk 1 kg ribizlivel (lehet akár szárastul is). Ruhával bélelt hegyes szűrőbe
öntjük, jégágyra helyezett edénybe csöpögtetjük.
Tálalás: málna, szeder, eper, thai bazsalikom, shizolevél, tápiókagyöngy, főzve, kevés olívaolaj
A gyümölcsöket elrendezzük a mélytányérban, felöntjük a jéghideg gyümölcslével. Thai
bazsalikomot adunk rá és néhány csepp olívaolajat. Az almaléhez sárgadinnye és görögdinnye
csepegtetett levét adjuk ribizli helyett.”19
Készít még továbbá paradicsom vizet erjesztett ananászlével, sárgadinnyét faeperrel stb.
Fontos megjegyezni, hogy a paradicsomvíz nem csak levesekbe, hanem mártásokba, hideg ragukba,
emulziós öntetekhez, stb. is ideálisan felhasználható. Fontos, hogy azonnal, még aznap
felhasználandó, amennyiben nem tudjuk, akkor érdemes vákuumozni, majd fagyasztani.
A paradicsomvíz készítésének technológiája és a Fáma étterem egyik levese:
„Paradicsomvíz kovászolt ananászlével
1 kg zebraparadicsom
1 kg érett fürtös paradicsom
0,5 kg datolyaparadicsom
15 g só
15 g cukor
150 ml erjesztett ananászlé
1,5 ek sidra-ecet (baszk almaborból készülő ecet)

19

http://gaultmillau.hu/buvos-szakacs/lazado-levesek
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A hozzávalókat összeturmixoljuk, gézzel bélelt hegyes szűrőn (vagy superbagen) hűtőszekrényben
lecsöpögtetjük. Az így keletkező paradicsomvízből egy litert kimérünk és hozzáadunk 150 ml
erjesztett ananászlevet.
Erjesztett ananászlé készítése
ananászhéj és csutka
só
víz
Az ananászdarabokat befőttes üvegbe téve besózzuk, gézzel lefedve három hétig (de legalább 7-8
napig) meleg környezetben erjesztjük, majd leszűrjük. Légmentesen zárható üvegben,
hűtőszekrényben tároljuk.
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Tálalás
jakabkagyló
szusigyömbér
lágy ízű hagyma
málna
physalis
ehető virágok
olívaolaj
A jakabkagylót megtisztítjuk, húsát szeletekre vágjuk. A betéteket mélytányérba rendezzük
(szeletelt kagyló, gyömbér, hagyma egy sorba, köré a gyümölcsök). Felöntjük ananászos
paradicsomvízzel, kevés olívaolajat csöpögtetünk rá, virágszirmot teszünk a tetejére.”20
IX.6 Levesbetétek
A levesbetétek funkciója a levesek energia értékének és élvezeti értékének növelése. Alapvető célja,
hogy a levesekhez a betét színben, ízben passzoljon, technológiailag változatos legyen, „törje meg”
a levesességet. Fontos, hogy ne legyen túlzó mennyiségű, megfelelő arányban tartalmazzon az étel
levet és betétet egyaránt.
Hőmérsékletet tekintve dolgozhatunk hideg illetve meleg levesbetétekkel, nem csak azonos
hőmérsékletű levesbe azonos hőmérsékletű betéttel, hanem keverve. Ennek célja, hogy változatos,
maradandó élményt nyújtson az étel. Pl.: Sült kápia krémleves avanyított málna sorbéval
A technológiákat vizsgálva készíthetünk különböző habokat, krémeket, lágy fagylaltokat,
mousselineket, préselt, kocsonyázott termékeket, posírozott, fermentált illetve utólag rápírított (pl.
rák mousselin) továbbá ropogós betéteket. Fontos, hogy a fűszerezés során óvatosak legyünk, ne
használjunk túl erős fűszerezési metodikát, vagy hozzá nem illő fűszereket.
További fontos szempont, hogy a betétek készítése során törekedjünk arra, hogy a kész leves színét,
tisztaságát ne befolyásolja. Pl.: egy erőlevesbe ne kínáljunk egy sárgarépa krémet, vagy egy citrusos
savanyú uborka veloutéba ne használunk tejszín alapú krémet, főleg ne díszítésként.
Egy levesbetét teljesen felemelheti, illetve sajnos tönkre teheti az egész fogást, ezért nagyon fontos,
hogy pontosan, tökéletesen betartsunk minden technológiai lépést.
Tálaláskor a fantázia ma már a leveseknél sem ismer határokat. Ajánlatos, a vendég asztalánál a
forró levest a kész megtálalt tányérba önteni. Szokás a tányér szélére is tálalni félkör alakban,
azonban fontos, hogy amíg a szemnek szép, addig onnan nehézkes a vendégnek a betéteket
szervírozni, ezért óvatosan járjunk el ezen ügyben is. Fontos kiegészítője lehet még a leveseknek a
betéteken felül a különböző fűszerolajok, melyeket a fent említett szempontok szerint készítsünk el.
Néhány leves és a hozzá illő levesbetétek:

20

http://gaultmillau.hu/buvos-szakacs/lazado-levesek
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Hideg uborka velouté tzatziki fagylalttal
Sáfrányos rákleves bébi kukoricával és rákfasírttal
Kapros tökleves - tök „salátával”
Vöröskáposzta leves mustárfagylalttal
Cékla consommé homoktövis zselével

X. Meleg előételek készítésének technológiája
A meleg előételek az étvágyfokozásra szolgáló könnyed fogások, melyek a levesek után, mint
köztes fogásként is helyet foglalnak. Akárcsak a hideg előételeknél itt is nagyon fontos, hogy:







könnyed legyen, ne terhelje meg túlságosan a gyomrot a fűszerezettsége, ízvilága
az adag a normál főétel kb. 40%-a legyen
az alapanyagokat gondosan válogassuk meg, azok előkészítésére szintén nagy gondot
fordítsunk
változatos darabolási módokkal, színben, ízben, illatokban is változatosak legyenek,
de harmonizáljanak egymással
meleg legyen, de ne túlságosan forró
a tálalás szellős legyen, szépen komponált, elegáns

Meleg előételek készülhetnek:








tészta alapú (leveles, égetett, sós omlós, palacsinta stb.)
gabona alapú (rizs, árpagöngy, hüvelyesek)
burgonya alapú (különböző krokettek, besütött – gratinírozott – termékek, gnocchik,
stb.)
különböző töltött, tekercselt termékek
belsőségből készített (hurkafélék, stb.)
zöldségekből készített (felfújtak, meleg saláták,stb.)
tojásból készített (posírozott, omlett, stb.)

Minden esetben tartalmaznia kell a fogásnak köretelemet, illetve mártást a változatosság miatt.
Nézzünk néhány példát a kritikusabb, nehezen elkészíthető meleg előételekre.
Rizottó készítése: A rizottó nem jelent egyet a rizzsel összekevert ragukkal, komoly precíz
technológiát igénylő feladat. Olaszország egyes részein nem használnak hagyma alapot a rizottó alá,
sőt parmezánt sem, azon okból kifolyólag, hogy a rizs természetes íze mutatkozzon meg fogyasztója
felé. Azonban az elterjedt nemzetközi technológia a következő.
Vaj-olaj keverékében finomra vágott salott hagymát hőkezelünk, majd erre kerül a rizs, melyet
folyamatos kevergetés mellett hőkezelünk. Erre öntjük a fehérbort, hagyjuk elpárologni az alkoholt,
majd folyamatosan adagolva az alaplé. Fontos, hogy folyamatosan kevergessük, és mindig
megfelelő mennyiséget adagoljunk az alapléből. Ez körülbelül annyi, hogy éppen ellepje. A rizst al
dentere kell készíteni , azaz fogkeményre. A végén hideg kockára vágott vajjal keverjük krémesre,
parmezánnal tálaljuk.
Készíthetünk ezen technológián alapulva:


cékla rizottót kecskesajttal és rukkolával
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erdei gomba rizottót
zöldséges rizottót
parajos rizottót
vörösboros rizottót
kéksajtos rizottót stb.

Fontos, hogy az alaplé ne legyen sós, se túl fűszerezett, továbbá, hogy mindig a megfelelő, az étel
jellegéhez illő alapleveket használjunk.
Posírozott tojás: Az alaptechnológia rendkívül egyszerűnek tűnik, azonban sok gyakorlást igényel.
A tojásokat óvatosan felütjük, egyenként külön edénykébe, ügyelve arra, hogy héj ne kerüljön bele,
továbbá, hogy a sárgák egybe maradjanak. Vizet felforralunk, hozzáadjuk az ecetet. Gyöngyözésig
visszavesszük a lángot. Egyenként öntjük bele a tojásokat, majd megvárjuk, hogy a fehérje körbe
vegye a sárgáját. Körülbelül 3 percig hőkezeljük, de minden esetben ellenőrizzük az állományát,
majd jeges vízbe téve lehűtjük, majd megformázzuk (a ki logó megszilárdult fehérje részeket
óvatosan levágjuk).
A tojásokat előre is elkészíthetjük, ha több adagra van szükség, azonban fontos ebben az esetben az
újra melegítés. Ez esetben gyöngyöző sós vízbe, szűrőkanál segítségével óvatosan belemerítjük 20
másodpercre, ügyelve, hogy ne készüljön túl a tojás.
A

jó

posírozott

tojássárgájának

ismérvei:

krémes,

lágy,

folyékony,

meleg

sárgája.

XI. Köretek, főzelékek készítésének technológiája
A köreteknek kiemelt fontosságú szerepe van az adott fogásoknál, élvezetessé teszik,
változatosabbá teszik azokat, esztétikailag is kiemelkedő élményt nyújtanak, továbbá
táplálkozástanilag elengedhetetlen szereppel bírnak a lebontás, az emésztés elősegítése miatt,
továbbá a biológiai érték tekintetében is.
A köretek zöldségfélékből, gyümölcsökből, tésztafélékből, gabonából stb. készülhetnek. Ma már
egyre elfogadottabb tény, hogy egy-egy adott ételhez több különböző, apróbb köretet is készít a
szakács, melyeknél fontos az alábbi tulajdonságokat szem előtt tartani:
formában
ízben
színben
textúrában
hőmérsékletben változatos legyen, izgalmas és harmonizáló tulajdonságokkal bírjon az étel fő
elemeivel.
Nagyon fontos feladat, hogy a felhasznált alapanyagoknak a lehető legjobban őrizzük meg eredeti
karakterét, beltartalmi értékeit, ne fűszerezzük, ízesítsük túl, továbbá állományát tekintve is legyen
megfelelő az elkészültségi szint.
Azonban mindenek előtt fontos megjegyezni, hogy a zöldségeket-gyümölcsöket, szezonálisan
vásároljuk, hiszen az alapanyag ilyenkor a frissessége mellett ízletesebb, beltartalmi értékei
magasak. Amikor a zöldség-gyümölcs féléket választjuk, fontos a teljes, ép, feszes , sérülésektől,
barnulásoktól, fonnyadástól, penésztől mentes külső, illetve a megfelelő hőmérsékleten történő
tárolás.
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Az ízeket lehet fokozni, a természetes ízvilágot kiemelni, izgalmassá tenni különböző savas-olajos
kiegészítéssel. Ezek lehetnek különböző emulziók, ahol a savak az ízeket erősíti, az olaj fényt ad a
zöldségeknek.
Az alábbi táblázatban szerepel néhány fűszer, alapanyag, melyekkel ésszerű ízesítési technológiát
betartva egyedül álló íz világot tudunk elérni:
Zöldség féle neve

Fűszer/ízesítő alapanyag

Sárgarépa

Gyömbér,
kömény

Kukorica

Vanília, barna vaj

Spenót

Fokhagyma, paradicsomszár

Cékla

Málna,
vanília

Zellergumó

Fehér szarvasgomba olaj

Angol zeller

Alma ecet, koriandermag

Vöröshagyma

Szegfűszeg

Lilahagyma

Balzsamecet, portói

Paszternák

Madárberkenye

Turbolya

Csillagánizs

Petrezselyem
gyökér

Berkenye, szerecsendió

Zöldborsó

Mentalevél, lime héj és lé

Salotthagyma

Hársméz, szegfűszeg, gyömbér

Kígyóuborka

Boróka, gin, yuzu

Kanadai sütőtök

Pomelo, gyömbér, chili

Spárgatök

Kapor virág és szár

Karfiol

Koriander zöld

Édeskömény

Reszelt
csillagánizs

narancs,

kecskesajt,

római

kéksajt,

narancshéj,

6. táblázat: zöldségfélék és a hozzájuk illő ízesítő anyagok
Kiváló köreteket lehet készíteni különböző gabonákból, gombákból, amelyek közül némelyik
gomba fajta nem csak kiváló nyersanyag, hanem kiváló fűszerként is funkcionál.
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Gabona tápanyagai
A gabona összetevői
Alkotók

%

Keményítő

58.5

Fehérje

12

Víz

14

Pentozán

6.5

Cellulóz

2.3

Cukor

2.0

Zsír

2.8

Ásványi sók

1.8

Vitaminok, színezékek, enzimek 0.1
A gabona víztartalma
A gabonafélék víztartalma az ember táplálkozásában elhanyagolható. A magvak fejlődésében
játszik szerepet és a tárolásnál. A tisztításhoz még nedvesíteni is kell, hogy ne törjön a szem.
A gabona fehérjéi
A gabonafélék egyik alaptápanyaga a fehérje. Ezek nem teljes értékű, növényi fehérjék, de az
emberi szervezetben nélkülözhetetlenek, mert az nem tudja előállítani. A fehérjék a sejtek építő
elemei, alapkövei. Kiemelkedő a búza fehérje összetétele, ami a sütőipari termékek laza
szerkezetének kialakításához szükséges. A gliadin és glutenin alkotta fehéreje a sikér.
A gabona szénhidrátjai
Az alaptápanyagok másik létfontosságú csoportja a szénhidrátok. A gabonafélékben összetett
szénhidrátok vannak, főleg keményítő és cellulóz formában. A keményítőlebontás energiát biztosít
az ember számára, a cellulóz nem emészthető, így telítő és bélmozgató hatása elsődleges.
A gabona zsírtartalma
A zsír az alaptápanyagok harmadik csoportja. Élettanilag a tartalék energia felhalmozás a szerepe.
Lebontáskor jelentős energia szabadul fel, ami az emberi szervezet működéséhez és a munkához
szükséges. Ezen kívül oldószer, hőszigetelő és a mechanikai hatások ellen védő szerepet is betölt. A
gabonafélékben a csíra zsírtartalma jelentős.
A gabona vitaminjai
A védőtápanyagok közül a gabonafélékben kiemelkedő mennyiségű a B-vitamin család és az Evitamin, mint az emberi szervezet idegi- és immunrendszerének szabályozója, karbantartója.
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A gabona ásványi anyagai
Az ásványi anyagok közül a Mg, Fe, Mn, és Cu-tartalmuk kiemelkedő az ember számára a
csontképzés, a vérképzés, a csont-és vérképzés valamint a vérképzés javításában.
A gabona ballaszt anyagai
A ballaszt anyagokat a gabona magvak cellulóz tartalma képezi, ami igen jelentős mennyiségű,
főleg a teljes kiőrlésű termékekben. Az emésztőszervek működését serkentik, az éhség érzetet
csökkentik, a nagy vízfelvevő képességük miatt.
A gabona járulékos anyagai
Járulékos anyagok az élelmiszer alapanyagok íz, illat, aroma, szín és serkentő hatású anyagai. A
gabonafélék járulékos anyagai nem kiemelkedőek, de idegen élelmiszerek járulékos anyagainak
erős hatását könnyen átveszik.21

XI.1. Gombák táplálkozástani tulajdonságai, felhasználás módjai
Fogalma: „Talajban micéliumból kicsiírázó termőtest, amely szénben gazdag nedves táptalajon
(humusz, gyökerek, fatörzs) fejlődik ki.”22
Alapvetően két fő csoportot különböztethetünk meg:
-

Termesztett
Erdei

Az erdei, illetve vadon gyűjtött gombák magas szakértelmet kíván, több fajtájuk halálos kimenetelű
lehet. Ezért a gyűjtés után mindenképpen vizsgáltassuk be szakértővel, ne hagyatkozzunk kizárólag
az internet világára. Magas víztartalmú, könnyen romlandó alapanyagról van szó, ezért amennyire
csak lehet hamar dolgozzuk fel. A vargánya, róka,csiperke időtállóbb gombák közé tartozik,
azonban pl. az őzláb gomba nem bírja szedés után a tartást, ezért azonnali feldolgozást igényel.
Táplálkozástanilag a gomba magas fehérje tartalmú, esszenciális aminósavakat tartalmazó, alacsony
kalóriatartalmú nyersanyag.
Előkészítése során nem tanácsos megmosni a gombát, kizárólag ha nagyon földes, de még akkor
sem szabad áztatni. Ecsettel porolni, vagy nedves ruhával majd száraz ruhával, vagy papírtőrlővel
tanácsos letakarítani. Ennek több oka is van, az egyik fő ok, hogy a legfőbb ízeket, aromákat
kimossuk a gombából, másodrészről pedig nagyon megszívja magát vízzel, ezáltal nem fogjuk tudni
megfelelően elkészíteni.
Tartósítás során a szárítás, a savanyítás, illetve olajban eltevés a leggyakoribb. Szárítani
alacsonyabb víztartalmú gombákat ajánlatos, pl.: kucsmagomba, vargánya, stb. A magasabb
víztartalmú gombafélék könnyen szétesnek, illetve penészednek.
21

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elelmiszeripar/nyersanyagok-feldolgozasa-az-elelmiszeriparban/agabonaszem-felepitese-es-kemiai-osszetetele/a-gabona-tapanyagtartalma
22
Larousse Gasztronómiai Lexikon pp.317.
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Szokás „savanyításként” citrommal, olívaolajjal és néhány csepp fehérborecettel eltenni a vékony
szeleteket vákumozva, vagy a vastagabb szeleteket, részeket fagyasztva.
Hőkezelés során fontos, hogy lassú tűzön a megfelelő ideig pároljuk, különben rágós, kellemetlenné
válik az alapanyag, illetve magasabb hőkezelésnél forrón, szárazon pirítsuk meg, és csak a végén
sózzuk. Így szaftos, kellemes kérges, és jó ízű marad.
Jellemző kiegészítő lehet mellé a fokhagyma, a só, a fehér bor, a petrezselyemzöld.
Főbb gomba fajták:
vargánya gomba, róka gomba, trombita gomba, fehér szarvasgomba, fekete szarvasgomba, homoki
szarvasgomba, lila pereszke, champion, csiperke félék, shimei gomba, kucsmagomba, stb.

XI.2. Hőközléssel történő állomány megőrző technológiák
A zöldségfélékre különösen fontos, hogy a hőkezelés során, az állományukat megőrizzük. A
zöldségfélék színben, formában, harapás érzetben ressnek kell lenni, mégis hőkezelve vagy
marinálás után lágy belső szerkezettel kell rendelkezni.
Marinálás/savanyítás: Rövid ideig, főként savakkal és egyéb fűszerekkel történő
konyhatechnológiai eljárás. A marinálás során az ízesítőanyagokat valamilyen folyadékkal (
víz, almalé, stb.) egyszer felfőzik, majd a forró lébe téve a zöldségeket hagyják kihűlni.
A zöldségek megőrzik színüket, ízük erőteljesebb lesz, állományuk feszes, roppanós,
minimális só, cukor alkalmazás a leggyakoribb. Különböző borecetekkel gyümölcsbor
ecetekkel, verjus-vel, vinaigrettel történik a gyakorlatban a marinálási folyamat.
Sous-vide: A technológia során a zöldségeket a megfelelő ízesítéssel tisztított héjjal, vagy héj
nélkül, egészben (főként a bébi zöldségeket) vagy darabolva, vajjal, olajjal, a hozzájuk illő
fűszerekkel. Az időtartamokra számos kísérletet kell elvégeznünk, mert az eredmények
minden esetben az azonos beszállítótól származó zöldségfélékre igaz. Nem lehet ugyanazon
eredményt alkalmazni céklára amit a piacon veszünk, vagy amit nagy multi cégektől.
Azonban az megállapítható, hogy a magasabb hőfok alkalmazása a célszerű, 70°C-tól felfelé.
Blansírozás: Gyöngyöző vízben néhány másodpercig hőkezeljük a zöldségféléket, majd
azonnal jeges vízbe mártjuk, hogy a további hőközlést megelőzzük. Sokkolóban is szokás
hűteni,
azonban
óvatosan
a
túl
alacsony
hőmérséklet
miatt.
Gőzőlés: Gőzölést nagyobb adagok kivitelezésekor tanácsos alkalmazni, azonban fontos,
hogy itt is betartsuk a fent említett szempontokat.
Glasszírozás: befejező műveletként tekintve, a zöldségeket-gyümölcsöket különböző,
jellegéhez illő mártással, vajmártással, barna vajjal tudjuk befejezni. E technológia során a
zöldségek felületén egy fényes réteg, továbbá egy kellemes, pirult, diós-mogyorós,
karamellizált réteg is kialakul, amely még magasabbra szintre emeli a zöldségféléket.
Egyéb ízletes befejezés lehet, amikor pl. ratte burgonyát libazsírral, füstölt hússal,
fokhagymával, stb. tisztított héjastól vákuumozunk, és 100°C gőzön 50 percig hőkezeljük.
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Tálalásig a zacskóban marad, majd tálaláskor cikkre vagy szeletre vágjuk és a saját
zsiradékán karamellizáljuk, pirítjuk.

XI.3. Fermentálás technológiája

XI.3.1. Az erjedések,az erjedést okozó mikróba csoportok rövid jellemzése és szerepük a
vendéglátásban
Fermetációk (erjedések) csoportosítása:
- glikolízishez kapcsolódó fermentációk:
-homofermentatív tejsavas erjedés (csak tejsav keletkezik., tejsavbaktérium Streptococcus,
Lactococcus, Pediococcus, Lactobacillus nemzetségeinél)
-etilalkoholos erjedés. (főleg élesztőknél, felhasználjuk őket bor, sör, szesz előállítására, a kenyér, a
kelt tészták készítésénél.)
-vegyes-savas v. hangyasavas erjedés (bélbaktériumoknál- hangyasav, tejsav stb képződik. A
bélbaktériumok egyes csoportjai, vegyes-savas, más típusai butándiolos erjedésre képesek.
-propionsavas erjedés ( pl. Propionibacterium nemzetség tagjainál-pl. ementáli sajt lyukai)
-vajsavas erjedés (butilalkohol, vajsav, aceton, izopropil alkohol, ecetsav, etilalk, H és CO2
keletkezik.pl. Clostridium fajnál- pl. konzerv romlása)
glikolízishez nem kapcsolódó fermentációk:
-heterofermentatív tejsavas erjedés (pl. tejsavbaktérium.Leuconostoc, Lactobacillus nemzetségeinél)
ecetsav baktérium
- aerob mikroba, az etilalkohol ecetsavvá alakítása oxidáció
- a borecetet is az ecetsav baktériumok, az Acetobacter-ek állítják elő. A borban lévő alkoholt levegő
jelenlétében ecetsavvá alakítják. Ez a folyamat részleges oxidáció, nem nevezhető fermentációnak.
tejsav baktérium
tejsavas erjedés: tartósító hatású, fékezi más mikroorganizmusok elszaporodását
emésztést elősegíti, bélben káros bomlási folyamatokat gátolja
baktérium: anaerob, Gram+, obligát erjesztők (csak tejsavas erjesztéssel tudnak energiát nyerni),
oxigén jelenlétét elviseli, savtűrő és sótűrő.
Fermentálás: Nagyon fontos, hogy kiemelten kezeljük az eszköz tisztaságot a fermentálás
alkalmazásakor. Nagyon ügyeljünk, hogy se a tároló edényünk, se az eszközeink ne legyenek
szennyezettek, mert az erjedés során a káros mikroorganizmusok az erjedést negatív irányba
terelhetik, amitől fogyaszthatatlanná, az egészségre kiemelkedően veszélyessé válik a termék.
Fontos, javasolt, hogy pl. a csavaros üveget, amiben fermentálni fogunk azt előtte lúgozzuk (5%-os
oldat) úgy, hogy az oldattal tele töltjük a tároló edényt, és fél óráig állni hagyjuk. Majd ezután
ugyanígy eljárva savazzuk pl. 10%-os citromsavas oldattal szintén fél órán át. Ezután alaposan
elöblítjük az edényt, és így sterilnek nyílvánítható.
Amennyiben ez túl körülményes, érdemes elmosni, majd szárító szekrényben, vagy sütőben
kiszárítani a tároló edényt, ott is elpusztulnak a káros mikroorganizmusok.
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XI.3.2 Fermentáció során fellépő állománybeli és érzékszervi elváltozások
Az alábbi táblázatban különböző folyamatok leírását találhatjuk meg, ha esetlegesen nem lennénk
biztosak, hogy az adott érzékszervi tulajdonságok elváltozása pozitív vagy negatív tulajdonságok
megjelenésére vall.
Jellemzők
leírása:

Okai:

Teendő:

Az erjesztő lé
sötét
színűvé
változik

Nem megfelelő víz
használata

Desztillált
összetévesztendő
ioncserélt
vízzel)
alkalmazása

Elakad az erjedés

Nem
megfelelő
hőmérsékleten
történő
erjesztés
(hideg)

Melegebb helyet válasszunk
az erjesztésre

Túlzott fűszeres
ízvilág

Sok
használata

Az erjesztő lé higítása,
kevesebb fűszer alkalmazása

Túlságosan
ízvilág

Sok só használata

Az erjesztő lé higítása,
kevesebb só alkalmazása

Túlságosan puha,
nem
feszes
állomány

Magas
erjesztési
hőmérséklet, kevés
só,
túl
hosszú
fermentálási idő

18-20°C-os hőmérsékleten
próbáljunk
erjeszteni,
lehetőleg ne tegyük erőteljes
napfénynek.

Idegen
szín
elváltozás,
bűzös,
idegen
szagok
megjelenése

A
felhasznált
vízben
található
anyagok
okozta
reakciótól is lehet,
azonban általában a
színelváltozást, az
idegen kellemetlen
szagokat,
a
legtöbbször káros
mikroorganizmusok
okozzák

Jobb nem fogyasztani az
ételből

Nyálkás felület

Magas
erjesztési
hőmérséklet, kevés
só

Jobb nem fogyasztani az
ételből

Habos felület

Magasabb
cukor
tartalmú
zöldségeknél
intenzívebb erjedés
megy végbe

Elkell távolitani a habot
óvatosan

Penész

Magas
erjesztési
hőmérséklet

Jobb nem fogyasztani az
ételből

sós

fűszer

(nem
az
víz

7. táblázat: fermentálás során fellépő érzékszervi tulajdonságok és magyarázatai
72

A fermentálásnak számos variációja létezik, lássunk egy technológiát egy recepten keresztül
szemléltetve:
„Fermentált papaja
1 kg zöld papaja (ha lehet vietnami)
1,5 l víz
1,5-2 dl halszósz
100 g galanga, szeletre vágva
100 g krachai avagy fiatal gyömbér, szeletre vágva
100 g kurkumagyökér
1-2 zöld csili (ha lehet jalapeno), hosszában bevágva
A zöld papaját meghámozzuk, mandolinnal vékonyra vágjuk (2-3 mm vastag spagetti formára).
Felforraljuk a vizet, 50°C-ra hűtjük, hozzáadjuk a halszószt, ráöntjük a papajára. Hozzáadjuk a
galangát, krachait, kurkumagyökeret, 1 csilit. Éttermi konyhán vákuumcsomagoljuk, háztartásban
befőttesüveget használunk. Fontos, hogy a lé ellepje a gyümölcsöt. Két napig langyos helyen (3035°C-on) állni hagyjuk, azután egy hétig hűtőben tartjuk.”23
XI.4. Püré készítés technológiája
Amikor valamilyen pürét készítünk fontos, hogy az intenzív eredeti íz mellett az állomány is
tökéletes legyen. Szem előtt kell tartani a melegen tartás okozta változásokat, állomány megőrzési
eljárásokat.
Ha előre készítünk nagyobb pürét, akkor nem tanácsos tejet, vagy túlzott folyadékot alkalmazni a
magas keményítő tartalmú zöldségféléknél (pl. burgonya) hanem csak vajjal kihabosítani, majd a
rendeléskor a forró tejjel, folyadékkal befejezni a hőkezelést.
A püré készítés több módon is készíthető, a végeredmény ismérveinek megjelenése a fontos:
krémes, könnyed, levegős szerkezetű, nem túl híg és nem túl sűrű, egynemű, íze, illata, színe az
eredeti alapanyagra jellemző.
Példák:
Karfiolnál például csak a rózsát használjuk fel, amelyet mandolinnal meleg vajba azonnal
hőkezeljük, zsírpapír alatt. Ha megpuhult, felöntjük tejjel, majd thermomixerbe történik a befejező
művelet.
Sárgarépánál javasolt a vékonyra szeletelés, és a főzés, párolás papírfedő alatt zöldség alaplében
vagy répalével. Ezután thermomixerben fejezhető be a püré, utóízesítésekkel, friss ízek
bevonásával, javasolt minimális xantán alkalmazása is a kiválóbb állomány elérése érdekében.
Burgonyánál számos eljárás létezik. Egy nagyon jó bevált módszer, ha vákuumozva gőzöljük,
100°C-on 1 órán át. Még forrón áttörjük, átpasszírozzuk, majd folyamatosan adagoljuk hozzá a

23

http://gaultmillau.hu/receptek/savanyitott-es-fermentalt-zoldsegek

73

tejet, ízesítő anyagokat, továbbá a nagy mennyiségű hideg kockára vágott vajat. Fontos, hogy ne
thermomixerben, vagy botmixerrel készítsük, hanem habverővel, vagy gép habverővel. Így érhető el
a kiváló állomány. Ha a burgonya tisztított héját esetleg tejben lassú tűzön kifőzzük, a tejet
aromatizálva ezzel, akkor azt a tejet alkalmazva még intenzívebb burgonya ízt tudunk elérni.
Zellergumónál, csicsókánál, tarlórépánál például javasolt vajon indítani, és szépen lassan
karamellizálni a vékonyra szeletelt zöldségféléket, így édesebb, intenzívebb ízű pürét tudunk kapni.
VIII.4. Főzelékek készítési technológiája
A fent említett pürékészítés is jó alapul szolgálhat egy modernizált értelembe vett főzelék
elkészítése tekintetében. Főzelékek készítése a magyar konyha egyik legszínesebb kreálmányai
közé tud tartozni, ha megfelelő fantáziával, technológiai ismerettel készítjük a főzelékeinket.
A mai modern eljárásokat figyelembe véve, elsődlegesen a sűrítési eljárásokat kell átgondolni, a
sűrítést megfelelően alkalmazni.
Történhet a főzelék sűrítése rántással is, azonban itt fontos megemlíteni, hogy alacsony lángon,
hosszú ideig készüljön a rántás. Így az étel édeskés, könnyedebb lesz, megőrizve eredeti „főzelékes”
jellegét. Az édeskés ízvilág különösen „jól tud állni” egy zöldborsó főzelék vagy karalábé főzelék
ízvilágához. A lisztben található keményítő bontódik a hőkezelés során cukorrá, amelytől édeskés
ízvilágot alakíthatunk ki. Fontos, hogy megfelelő hőmérséklet, és folyamatos odafigyeléssel kell
eljárni a készítés során.
Létezik az önmagával történő sűrítési eljárás is, amely nagyon egyszerű, kényelmes folyamat,
azonban a maga kényelmességével előfordulhat, hogy az ételek egysíkúvá, unalmassá válnak. Ezért
fontos, hogy sose egy sűrítési eljárást alkalmazzunk, törekedjünk minél több variációt alkalmazni a
különböző ételek készítése során, betartva a pontos technológiát.
Természetes sűrítési eljárást is alkalmazhatunk, amikor pl. tejjel, tejszínnel beforralással történik a
sűrítés. Itt is vigyázni kell, hogy ne forrjon az étel, mert a tejtermékekben levő cukortól hamar le tud
égni az étel.
A főzelékek alapanyagait tekintve azonban eljárhatunk olyan módon is, hogy az alap mártást
elkészítjük, az alap „levet”, amely lehet akár velouté, koncentrált, sűrített lé, és ezekbe keverjük
bele a különböző képpen elkészített zöldségféléket.
Nézzünk egy példát a kelkáposzta főzelékre tálalva:
Kelkáposzta velouté – konfitált fokhagyma – majoranna olaj – kelkáposzta chips – pirított burgonya
A feltétek szerepe a tápérték növelés, a kreativitás és széles körű izgalmas élmény nyújtása a
vendég részére. A feltétek gyakran hús félékből készülnek, de lehet „meleg saláta”, posírozott tojás,
lágy gélek, habok mint kiegészítők, bundázott, tekercselt, töltött termék is.

XII. Mártások készítésének technológiája
Az alapvetően ismert mártások csoportosításán túl, kialakult a mai konyhai trendben a könnyed,
légies, levegős mártások, a citrusos, üdítő, frissítő hatással bíró mártások, a könnyed
„pecsenyelevek” melyeknek íze rendkívül koncentrált. Tekintsünk át néhány alapfogalmat, alapvető
technológiát a tökéletes mártások készítése érdekében:
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Alaplé: Tiszta ízű, az alapanyagra jellemző ízű , illatú, színű készítmény. Készülhet
zöldségből, gombából, halból, szárnyasból, marhából, borjúból stb. A jó alaplé nem csak a
kiváló mártások alapjait képezik, hanem képezhetik főzelékek, levesek,rizottók stb. alapját is.
Fontos a gondos, precíz, türelmes elkészítés, és a technológia minden lépésének betartása.
Minden esetben hideg vízben kezdődik a hőkezelés, majd forrás után történik a gyakori lezsírozás,
lehabozás, és a lassú tűzön, hosszú ideig történő főzés. A szakács egyéniségére van bízva, hogy az
alaplébe is már lepirított csontokat használ fel (szárnyasnál pl.: sütőben 165°C 1 óra), vagy nyers
állapotban használja fel a csontokat, leeső húsrészeket.
A csontokat tanácsos 5 cm-es darabokra eldarabolni, így jobban elhelyezkednek az edénybe,
intenzívebb kioldódás érhető el.
A halaplevet a rövid ideig történő hőkezelés miatt (kb. 30-40 perc) érdemes vajon a zöldségek
enyhe párolásával indítani, majd ehhez adjuk a fehérbort, melynek az alkoholtartalmának
elpárologtatása után adjuk az aprított halcsontokat, kisebb halakat.
Készíthetünk klasszikus módon is halalaplevet, hogy hideg vízben tesszük fel az alapanyagokat
főni, ez inkább ajánlható hal erőlevesekhez, hallevesekhez, a tiszta, áttetszősége és koncentrált
ízvilága miatt.
Glace: Intenzív, koncentrált ízvilágú, sűrű, zselatinos, hidegen kocsonyás mártás. Ezt a
szirupos állagot az alaplé lassú, gyöngyöző párologtatásával érhetjük el. Ezt a mártást
önállóan is kínálhatjuk, de a bevált szokás a húsok fényezése, befejező műveletkor történő
átpirításkor történő alkalmazása.
Redukció: Olyan fűszer vagy alapanyag kivonat, melyet lassú tűzön készítve az alap
mennyiség 1/3 részére sűrítve készítünk párologtatással. Szűrés után alkalmazandó.
Redukálás: Olyan természetes sűrítési eljárás, ahol az alapmennyiséget lassan párologtatva,
önmagától sűrűsödik, ahol az ízek rendkívül intenzívvé, tartalmassá válnak.
Aromatizálás: Olyan illatolási, ízesítő eljárás, ahol a megadott magas aromaanyag tartalmú
alapanyagot valamilyen folyadékban – általában magas zsírtartalom vagy alkoholtartalomban
oldódnak az aromaanyagok – rövid ideig áztatunk. Az áztatással kellemes „pluszt” tudunk
adni az ételeinkhez. Történhet hideg illetve meleg úton. A hideg úton történő aromatizálás
során például tejszínben felfőzzük a fahéjat, majd forrás után 10-15 percig pihentetjük, majd
szűrjük. Meleg úton történő esetben a forró levesbe például shitake gombát áztatunk rövid
ideig. Az ezzel a módszerrel készített terméket Esszenciának nevezzük.
Jus: Intenzív ízű sűrű mártás, amely húsokból, leeső részekből, pirított csontokból készül,
zöldségek, víz és/vagy alaplé felhasználásával. A jus-ben egyesül az eddigi említett
technológiák sorozata, éppen ettől az adott étel koronáját képezi.
Emulzió / emulgeálás:
Két féle emulziót különböztetünk meg, hideg és meleg emulziót.
Hideg esetben víz bázisú alapanyagokat olajos közegben oszlatunk szét egyenletesen, hogy az
egyneműsödés létrejöjjön. Ezesetben szükségünk van a legtöbb esetben valamilyen savas közegre,
amely lehet pl. ecet.
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Meleg esetben hőkezelés során vízbázisú alapanyagokat vaj hozzáadásával egynemüsítünk. A
különbség a hideg és a meleg emulzió közt, hogy a hideg az stabil, tehát hosszú ideig tartós állaggal
rendelkezik, addig a meleg emulzió instabil, tehát rövid ideig tartja az állományát.
A hideg úton készülő emulziónál alapvető fontosságú szabály, hogy minden alapanyag azonos
hőmérsékletű legyen, különben nem fog létrejönni az emulzió.
A meleg úton készülő emulziónál tanácsos nagyon hideg vajjal dolgozni, apránként adagolva, lassú
tűzön készítve és sosem felforralni, mert szét esik a mártásunk. Azonban a meleg úton készülő
mártásoknál van egy alapmártás, amely megfelelő stabilitással bír, a technológia pontos
betartásával, amely a hollandi mártás és az ebből képezhető mártások. A stabilitását ebben az
esetben a magas arányú tojássárgája, a kiváló minőségű vajból készített tisztított vaj adja. A víz
ebben az esetben elenyésző, hiszen annyi evőkanál vizet alkalmazunk, ahány tojássárgájával
dolgozunk.

XIII. Halak, hidegvérűállatok csoportosítása
„Halak: a halak húsa igen tápláló, könnyen emészthető. Sok teljes értékű
fehérjét, A- és D- vitamint, valamint táplálkozás szempontjából értékes ásványi
sókat tartalmaz. A halakat és a többi hidegvérű állatot csak friss állapotban
szabad felhasználni ! Amennyiben a romlás legkisebb jelét is tapasztaljuk,
felhasználásuk tilos mert, mert súlyos mérgezést okozhat !
A friss hal jellemzői : szeme élénk színű, csillogó és telt, rugalmas. A
kopoltyúlemezek élénk vörös színűek és tiszták.
A romlott hal jellemzői : szürkés nyálka borítja. Szemük homályos és
beesett.
A kopoltyúlemezek szürkés színűek és nyálkásak.
A tengeri halak általában mélyhűtötten érkeznek a konyhára. A mélyhűtött fagyasztott tengeri halak, halfilék, a tenger jellegzetes illatát árasztják, ami
egy kicsit szokatlan számunkra. A fagyasztott termékeket felengedés után
azonnal fel kell használni, visszafagyasztani tilos !
A közepes méretű halak húsa a legízletesebb. A fiatal, kisméretű halak húsa
még nem eléggé ízletes, viszont az idősebb halak húsa esetleg zsíros lehet,
ami rontja az élvezeti értékét. Ezt a felesleges zsiradékot el kell távolítani az
előkészítés folyamán. Csoportok:
Édesvízi fehér húsú:
Süllő- Fogas: a legnemesebb magyar halfajta. 1,5 kg-ig süllőnek
nevezzük, ezen súly felett pedig fogasnak. Fehér húsa gyenge
rostozatú, szálkamentes. Testét apró pikkelyek borítják. Egészben
sütve, szeletben frissen sütve, párolva, illetve hidegen készíthetjük.
Harcsa: jellegzetes, jóízű, finom rostozatú, szálkamentes halfajta. A
nagyobb példányok eléggé zsírosak. A halhús vastagabb részét
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szeletelve készítjük, a vékonyabb részét darabolva halászléhez,
paprikáshoz, raguhoz használhatjuk. A törpeharcsát általában nyúzva,
egészben sütve, rántva készítjük.
Pisztráng: húsa nagyon ízletes, szálkamentes. Egészben sütve, filének,
párolva, főzve készítjük el.
Csuka: húsa fehér, ízletes, de szálkás. Főzve, töltve- egészben sütve és
hidegen készíthetjük.
Keszeg: fehér húsú, jó ízű, de nagyon szálkás hal. Olajos halnak a kis
példányok, marinálva, paprikás lisztben egyben sütve, halászlé alapnak
készíthetjük.
Édesvízi barna húsú halak :
Ponty: a legnépszerűbb hazai halaink egyike. Húsa ízletes, az idősebb
példányoké esetenként zsíros. Sok szálkát tartalmaz. Főzve, frissen
sütve, párolva készíthetjük. Javasolt feldolgozási mód az ike jime módszer.
A hal agyát egy célzott szúrással megszúrják, majd a farokuszonytól 4-5 cm-re
keresztirányban vágást ejtenek, átvágják a gerincet, de nem átvágva a testet,
majd jeges vízben történik a kivéreztetés.
Kecsege: húsa különlegesen finom ízű, gyenge rostozatú,
szálkamentes. Gerinchúros, testét bőr borítja, ami néhány helyen
páncél keménységű. Melegen és hidegen egyaránt készítjük.
Márna : pontyhoz hasonló, de annál szálkásabb, jó ízű hal. Főzve és
sülve készítjük. Garda : eléggé szálkás hal. Főleg pácolva, marinálva
készítjük.
Kárász:húsa
ízletes,de
nagyon
szálkás.
Sütve,pácolva,marinálva készíthető. Compó : húsa ízletes.
Főleg sütve készítjük.
Csíkhal : húsa jó ízű, nem szálkás, viszont eléggé zsíros.

Tengeri fehér húsú halak :
Tengeri nyelvhal : lapos testű hal. Filézéssel négy darab hófehér 3-5
mm vastag szálkamente filét kapunk. Párolva és frissen sütve készül.

Kövi félszegúszó : kicsi példányokat, kb. 1,5 kg-ig egyben, a nagyobb
példányokat szeletelve használjuk. Húsa szálkamentes, finom
rostozatú, fehér színű. Főzve, sütve és rostos készítjük.
Tőkehal :húsa fehér, szálkamentes. Sütve, főzve és hidegen készítjük.
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Tengeri barna húsú halak :
Tonhal :húsa szálkamentes, jellegzetesen erős ízű és szagú. Nagyobb példányai akár
a
400 kg-ot is elérhetik. Főzve, sütve, hidegen készíthetjük. Valamint
jelentős halkonzerv alapanyag.

Makréla :húsa ízletes, de eléggé zsíros. Egészben, illetve filézve
használjuk fel. Roston, frissen sütve készítjük.
Merlan : kisméretű, szardínia szerű hal. Főleg roston sütve készítjük.
Szardínia : apró testű, igen ízletes, viszont eléggé szálkás hal.
Tartósítva konzervként, illetve olajban sütve készítjük el.
Sprotni :szardíniához hasonló, apró méretű hal. Tartósítva, illetve
olajban sütve készítjük.
Ajóka : húsa sötétbarna, kis méretű. Sózással tartósítják, összetekerik,
így kerül forgalomba.
Vándorhalak:jellemző rájuk az édesvízi és tengeri lakhely váltogatása.

Lazac :az egyik legjobb ízű tengeri hal. Sok fajtája ismeretes, az
elnevezésükben elsősorban a származási hely jelenik meg. Változatos
testsúlyú, a 4 kg-tól akár a 45- kg is terjedhet. Húsának színe a
rózsaszín minden árnyalata megtalálható. Párolva, rostos és frissen
sütve, de nyersen felfüstölve is készítjük. Ikrájából jó minőségű kaviár
készülhet.
Angolna :kígyószerű, hosszúkás hal. Húsa szálkamentes. Jó ízű, de
kissé zsíros. Főzve, sütve, hidegen készítjük.
Tok :húsa kissé sárgás, finom ízű. Alakja a kecsegére hasonlít, és
szintén gerinchúros. Sütve, főzve, párolva készítjük. Ikrájából kiváló
minőségű kaviár készül.

Viza :nagyméretű, szintén gerinchúros hal. Húsa szálkamentes, ízletes.
Sütve, főzve, hidegen készítjük. Ikrájából jó minőségű kaviár készül.
Egyéb hidegvérű állatok:
Édesvízi rákok : hazánkban folyami és tavi rákok találhatóak. Színük
általában zöld. A folyami rákok teste zömök, vastag és kemény páncél
fedi. A tavi rákok karcsúbb testalkatúak, hosszúkás formájúak,
vékonyabb a páncéljuk.
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A rákoknak csak az ollóiban és az uszályában van
fehér, jóízű hús. A zalai rák a legízletesebb
hazánkban.
Tengeri rákok:
Homár : hasonló felépítésű az édesvízi rákhoz, de testmérete
jóval nagyobb. A fejtorban lévő velő ( coroil ) igen jóízű.
Languszta : ollók nélküli nagytestű rák
Tengeri pók : húsa hasonló a homárhoz és
langusztához. Scampi : édesvízi rák méretű,
ólomszürke színű, ollós rák.
Crevette ( garnéla ) : édesvízi rák méretű, zöldessárga színű, ollós rák.

Kagylók:
Osztriga : nagyon értékes, jóízű. Csak frissen fogyasztható, különben
mérgezést okoz. Nyitott héjjal, rossz szagúan érkező kagylót tilos
átvenni, fogyasztani.
Moule ( mul ): fekete színű kagyló
Ezen kívül még számos kagyló fajta kapható mélyhűtött állapotban.
Csiga : októbertől márciusig készíthető. Csak
használhatjuk, aminek háznyílását mészhártya borítja.

azt

a

csigát

Béka : csak a tenyésztett kecskebéka combját használjuk fel. A friss
békacomb halványkék színű. Citromkarikákkal rétegezve tároljuk
sós vízben. Mélyhűtött formában is kapható.
Teknősbéka : húsát a felső és alsó páncél szétválasztása után tudjuk kivágni.
Polipok, kalmárfélék : hazánkban csak mélyhűtött és konyhakész
állapotban kapható. Kiolvasztás után azonnal fel kell használni, mert
könnyen romlik.

Tintahalak: hazánkban csak mélyhűtött és konyhakész állapotban
kapható. Kiolvasztás után azonnal fel kell használni, mert könnyen
romlik.”24

XIV. Húsok, belsőségek előkészítése, feldolgozása
A húsok általában az étkezéseknél a főfogásban szerepelnek, mint fő elem a tányéron,
belsőségekből, kisebb vad szárnyasokból azonban meleg előétel is készíthető. Hidegen, zsírjával
eltett konfitált tépkedett hús hideg előételként adható, melyet rilette-nek nevezünk.

24

p://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/18_1464_001_101030.pdf pp.19-22
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Alapvetően a szép aromatikájú húsokat a mai trendeknek megfelelően roséra sütve készítik el, mely
technológiával megőrzik a hús természetes szaftosságát, ízvilágát.
Fontos, hogy a természetes ízvilágot, karaktereket, jegyeket elsődlegesen az állat neme, kora,
tápláltsága, genetikája, tartási körülményei, feldolgozás körülményei befolyásolják. Ha itt
megfelelően jártak el, és megfelelő minőségű húst vásárol a séf, akkor jöhetnek az apróbb részletek,
amikkel előkészíthetjük a húst. Ilyen metódusok közé tartozik például:
hús érlelés: száraz és nedves
pácolás: száraz és nedves
sóoldat, mint kiegészítő tevékenység

XIV.1. Hús érlelése
A hús érlelése a gyakorlatban kétféle képpen történhet, száraz és nedves érleléssel.
Száraz érlelés:
A hús érlelés során különböző enzimek elkezdenek dolgozni, amely folyamat során a húsban, ízben,
színben, állományban pozitív változásokat eredményez. Az állományi változások olyasformán
jelennek meg, hogy a hús kívül egyre jobban keményedik, belül a hús viszont egyre inkább
porhanyós lesz. A hús veszít a víztartalmából, a tömegéből, időigényes technológiáról van szó, épp
emiatt rendkívül drága az így érlelt húsrész.
Minden húsrészre, más-más érlelési idő javasolt, amelyet a húsrész maga határoz meg. Ideálisan
bélszínt 5-7 napig, rostélyost, T-bone steaket, hátszínt általában 3-4 hétig javasolt érlelni 75-80%-os
páratartalommal 0-3°C mellett. A küllem 10 nap után nem sokat, az íz, illat azonban sok változáson
megy keresztül a többi érlelési időben.
Gál József (2016) szakmai tapasztalatai szerint „a régi hentesek a béltraktus eltávolítása után egykét napig kampókra akasztva érlelték a tőkehúsokat, akár normális hőmérsékleten (18-20 °C- on) is.
A mai élelmiszer-biztonsági szabályok ezt szigorúan tiltják. Pedig a hús ettől lesz porhanyós és ízes.
A folyamat a vágást követő rigor mortis feloldódásával indul meg, és akár több hétig is eltart. Az
eredmény azonban mindenért kárpótol.”25
Nedves érlelés:
Ezen érlelési metódus költséghatékonyabb, ugyanis ebben az esetben az adott húst egyszerűen
vákuumozzák és így érlelik hűtőben. Tulajdonságait tekintve nem közelíti meg a fent említett száraz
pácolási eljárás okozta ismérveket.
Pácolás:
Pácolás során a húsoknak mélyebb, testesebb fűszerezettséget tudunk adni, amellyel roston
sütés , vagy grillezés során egyedi ízvilágot tudunk kialakítani.
A pácolással tulajdonképpen lazulnak a rostok, emészthetőbbé, puhábbá, de nem szaftosabbá
(!) válnak a húsok. Fajtáit tekintve létezik száraz illetve nedves pác.

25

http://magyarkonyhaonline.hu/magyar-izek/szarazon-erlelt-marhahus
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Száraz pácolás során elegendő a húst megkenni olívaolajjal, néhány rozmaring levelet a
felületre rakni és zsírpapírba becsomagolni, majd hűtőben érlelni.
Számos tévhit létezik a pácolással kapcsolatban, lássunk néhány nem helyes elgondolást,
illetve a magyarázatokat:
Mustárral kell pácolni a húst – A MUSTÁRBAN TALÁLHATÓ SAVAK TÖNKRETESZIK
A HÚS SZERKEZETÉT ÉS ÍZVILÁGÁT!
A páccal eltarthatóbbak a húsok – A TÚL HOSSZÚ IDEIG TÖRTÉNŐ PÁCOLÁS SORÁN
MEGINDULHAT A HÚSOKBAN A FEHÉRJEBOMLÁS!
Sózni kell, mert akkor mindenhol átjárja a húst – A SÓ ILYEN SZINTŰ ALKALMAZÁSA
NEDVESSÉGET VON EL A HÚSTÓL, SZÁRAZZÁ VÁLIK!
Minél olajosabb, annál jobban átjárják a fűszerek – A TÚLZOTT OLAJ HASZNÁLATA
FELESLEGES, ÉS BALESETVESZÉLYES A SÜTÉS SORÁN!
Javasolt pácolási időtartamok:
Zöldségfélék, megfelelően előkészítve, darabolva: 10-40 perc
Szárnyasok, megfelelően előkészítve: 1-4 óra
Vágoállatok pácolásra, frissen sütésre alkalmas húsrészei, megfelelően előkészítve: 2-6 óra
Halak, rákok, megfelelően előkészítve: 30-45 perc
Pácoláskor fontos említést tenni a pác fajtáiról, és azok funkcióiról.
összefoglalóan tartalmazza ezeket az ismérveket:

Az alábbi táblázat

Pác elnevezése

Tulajdonságok, alkalmazási területek

Marináló pác

Általában valamilyen emulzió, amely olaj
és folyadék közt jön létre. Fontos eleme,
hogy savakat tartalmazzon, amely lehet
valamilyen száraz bor, ecet, vagy citrus
féle. Ezen felül tartalmazhat a jellegének
megfelelő zöldfűszereket stb.

Glasszírozó pác

Szép, fényes, karamelles kérget nyújt a
húsnak, amely egyedivé teszi a külső
textúrát. Bőr résznél befejező műveletként
javasolt használni, amitől ropogós,
kellemes lesz.

„Locsoló” pác

Általában folyadék alapú pác, amellyel
vastagabb szelet húsokat locsolgatunk,
elkerülve a kiszáradást. Ilyen lehet például
egy jó fajta barna sör, amely szépen
karamelles, malátás ízvilágot kölcsönöz a
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húsoknak.
Tejtermék alapú pác

Valamilyen féle tejtermék alapú rövid ideig
történő pácolást igénylő keverék, mely
készülhet tejjel, natúr joghurttal, friss
mentalevéllel,
fokhagymával,
egyéb
zöldfűszerekkel.
Főként
csirkénél
alkalmatos a használata.

8. táblázat: pácok és funkcióik

Sóoldat: Az előkészített alapanyagokat különböző koncentrációjú sóoldatban készítik. Ez azt
jelenti, hogy 1 liter hideg vízhez x mennyiségű sót (pl. halakhoz 1-3%), egyéb ízesítőanyagokat
adnak, felfőzik, majd kihűtik és a kihűtött oldatban áztatják az alapanyagokat.
A húsban lejátszódó folyamatok során elsőként a sós lé elvonja a vizet a húsból, és megindítja a
fehérjék denaturálódását. Az ezt követő hideg vizes áztatás során azonban, a visszaáramló vizet a
denaturálódott fehérjék jobban visszatartják, ezáltal a hús szaftosabb, omlósabb lesz hőkezelés
után.
Az alábbi fejezetben meg fognak ismerkedni a sóoldat kísérleti eredményeivel a sertés, és a
szárnyasok közül a kacsánál.

XIV.2. Borjú hús
A húsok alapvető tulajdonságait meghatározza az állat nemétől, tápláltságától, genetikájától, tartási
és vágási körülményeitől, a hús érlelésétől, tárolásától.
Ideális esetben a jó borjú hús rózsaszínes, fehéres zsírral, feszes állománnyal. Íze elkészítés után
kellemes, könnyed, porhanyós, lágy állományú.
Az alábbi táblázat a borjú főbb húsrészeit tartalmazza a javasolt elkészítési módokkal:
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Borjú
Húsrész

Javasolt
elkészítés

Rövid és hosszúkaraj, tarja,
szűz

Frissen
grillezés

sütés,

Szűz, dió rész, gömbölyű
felsál,fartő, feketepecsenye

Frissen
grillezés

sütés,

Szegy

Brezírozás

Lapocka, dió rész, gömbölyű
felsál,fartő,
feketepecsenye,
rövid és hosszúkaraj

Sütés, brezírozás

Lapocka, szegy, nyak, oldalas

Párolás

Első csülök-hátsó csülök

Sütés,párolás,
főzés

9.táblázat: borjú főbb húsrészeinek javasolt elkészítési technológiája

83

Brezírozás: A brezírozást, mint technológiát egy receptúrán át szeretném szemléltetni26:
„Ötödik és kilencedik borda közötti rész, ezeknek is a húsos középső része. Jó minőségű
húsmarhánál ez szép márványos rész, a legjobb raguhúsok egyike.
12 db borda, egyes bordákra vágva
300 g tengeri só
Tepsire szórjuk a só felét. Ráhelyezzük a bordákat, befedjük a többi sóval. Műanyagfóliával
lefedjük, 2,5-3 órára hűtőszekrénybe tesszük. Ezt követően alaposan letöröljük, 30-40 percen át
tízpercenként váltott vízben áztatjuk.
Egy tepsit vékonyan kikenünk olajjal. Mikor füstölög, beletesszük a hússzeleteket, közepesen erős
lángon egyenletes világos aranybarnára sütjük. Nem mozgatjuk sokat. Kivesszük a húst, 5 C fok alá
hűtjük (fontos!), majd vákuumcsomagoljuk. Egy percre forrásban lévő vízbe tesszük, hogy a hús
felszíne átforrósodjon (a baktériumokat megöljük), majd 56°C-os vízfürdőben készítjük el a húst 72
óra alatt.
(Háztartási körülmények között a húst vastag falú lábosba tesszük, melléöntünk annyi
pecsenyelevet, hogy félig lepje el, 120 °C fokos sütőben készítjük 3-4 óráig.)
A vákuumzacskót kivesszük a vízfürdőből, 15 percig szobahőmérsékleten hagyjuk hűlni, majd 15
percre hideg folyó víz alá tesszük, majd jeges vízben fejezzük be a hűtést. Olyan jeges vízben, ahol
a víz fele vagy annál nagyobb hányada jég.”

XIV.3 Marhahús
A marhahús a legnemesebb vágóállatok közé tartoznak, húsainak minőségét tekintve. Magas fehérje
és szénhidrát tartalma miatt, az alapvető, elsődleges technológia amit frissen sütésnél alkalmazni
kell az az úgy nevezett Malliard reakció elérése.
Malliard reakció: „Aminósavak és cukrok között lezajló reakció, aminek köszönhetően létre jön a kenyér, a sültek, a
sör, a csokoládé íze, továbbá ezen reakció során keletkeznek a sötét színű melanoidin nevű komponensek, melyek a
sütés közben létrejövő jellegzetes színelváltozásért felelősek.” ( THIS, H. 2011, pp.191.)

Főbb marhafajták:
Szürkemarha (magyar), Angus (skót), Charolais (francia), Wagyu (Japán), Herefordshire (angol).
Az alábbi táblázat a marha főbb húsrészeit tartalmazza a javasolt elkészítési módokkal:

26

http://gaultmillau.hu/receptek/marhaoldalas-brezirozva-sous-vide-eljarassal
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Marha
Húsrész

Javasolt elkészítés

Bélszín

Frissen sütés, egészben
sütés, grillezés

Fartő

Grillezés, frissen sütés

Magas hátszín

Sütés

Rostélyos

Frissen sütés, grillezés

Hegyes fartő

Sütés,
grill,
zsiradékban sütés

Stefánia, puha hátszín

Brezírozás

Első-hátsó
lábszár,
lapocka, felsál

Brezírozás, párolás

Pofa

Brezírozás

bő

10.táblázat: marha főbb húsrészeinek javasolt elkészítési technológiája

A bélszínből és a hátszínből hat sütési fokozatban készíthetünk ételeket:
Sütési
fokozat

Idegen kifejezéssel

Kékre sütött

francia

au bleu (ejtsd: o blö)

angol

rew (ejtsd: ró)

német

blau

francia

saignant (ejtsd: szenyan)

angol

rare (ejtsd: rer)

német

blutig (ejtsd: blútig)

(véres)

Véresen

Jellemző tulajdonság
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A külső barna kéreg alatt a
hús élénkpiros, gyakorlatilag
nyers (maghőmérséklet: 4042°C)

A külső barna kéreg alatt a
hús átmelegszik, élénkpiros,
erősen
lédús,
'rugalmas
(maghőmérséklet: 45-50°C)

Angolos

francia

anglaise (ejtsd: angléz)

angol

medium
rare
médium rer)

német

rosa (ejtsd: róza)

francia

á point (ejtsd: ápoá)

angol

medium (ejtsd: médium)

német

halbrosa (ejtsd: halb róza)

francia

á point bien (ejtsd: ápoá
bien)

angol

medium
well
médium vel)

német

halbdurh (ejtsd: halbdurh)

francia

bien cuit (ejtsd: bien küi),

angol

welldone (ejtsd: velldán)

német

durch (ejtsd: durh)

(közepesen
véres)

Félangolos
(közepesen
átsütött)

Félig
átsütött

Átsütött

(ejtsd:

(ejtsd:

A külső barna kéreg alatt a
hús
élénkpiros,
lédús,
rugalmas (maghőmérséklet:
54-56°C)

A
külső
barna
réteg
egyharmad mélységig terjed,
alatta a hús rózsaszín, szaftos,
rugalmassága
csökken
(maghőmérséklet: 58-60°C)

A metszeti felület színe közel
egységes, rózsaszín, a hús
szaftos, de már kevésbé
rugalmas (maghőmérséklet:
62-64°C) '

A metszeti felület színe közel
egységes a hús szaftos, de
elveszti
rugalmasságát
(maghőmérséklet: 64-66°C)

11. táblázat: bélszín sütési fokozatai, technológiai jellemzői, idegen kifejezései
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XIV.4. Sertés hús
Az alábbi táblázat a sertés főbb húsrészeit tartalmazza a javasolt elkészítési módokkal:
Sertés
Húsrész

Javasolt
elkészítés

Rövid, hosszú
karaj, szűz

Frissen
sütés,
párolás,
egészben
sütés

Csülök

Sütés, főzés

Comb

Konfitálás,
párolás,
főzés

Tarja

Frissen
sütés,
párolás,
egészben
sütés

Lapocka

Párolás,
főzés

Hasaalja

Brezírozás

Oldalas

Sütés,
konfitálás

Fej, fül,nyelv

Abálás,
sütés

12.táblázat:sertés főbb húsrészeinek javasolt elkészítési technológiája

A sertéshúsnál egy sous-vide kutatás eredményeit szeretném ismertetni, amelynél az adott húsrész
kezeletlen illetve sóoldatos változatok voltak kiprobálva, melyeket különöző ideig, különböző
hőfokokon hőkezeltünk.
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„Malac császár sous-vide kísérletek: a sóoldat húsoknál való alkalmazásával, mint
konyhatechnológiai módszerrel, először Heston Blumenthal27-nak a, The Hind's Head28 nevű
éttermében találkoztam. Ebben a top gasztronómiai étteremben a húsok nagy részét különböző
koncentrációjú sóoldatokban „érlelik”. Miután letelt az áztatási idő, utána negyedóránként cserélt
hideg vízben áztatják a húst, körülbelül 1 órán keresztül. A húsban lejátszódó folyamatok során
elsőként a sós lé elvonja a vizet a húsból, és megindítja a fehérjék denaturálódását. Az ezt követő
hideg vizes áztatás során azonban, a visszaáramló vizet a denaturálódott fehérjék jobban
visszatartják, ezáltal a hús szaftosabb, omlósabb lesz hőkezelés után. A malac császár
elkészítésének kikísérletezése során egy kezeletlen (kontroll), három ízesített és egy ízesítés nélküli
mintát készítettem. Az ízesítés nélküliben kizárólag a sóoldatos húsrész volt.
Véleményem szerint a kiváló malac hasaalja ízében elsősorban a hús természetes ízének kell
dominálni, ugyanakkor az íz lecsengésekor újabb, hozzáillő aromáknak is jelen kell lenni. Így
döntöttem a fokhagymával, kakukkfűvel, citromfűvel, sonkahagymával, vajjal, olívaolajjal ízesített,
36 órán keresztül 65° C-on készült húsrész mellett. A kísérletben felhasznált minták súlya 12 dkg
volt.
Sóoldatos kísérleti eredmények magyarázata: a sóoldat alkalmazása során különböző
koncentrációjú (15, 20, 25%) sóoldatokat használtam, különböző behatási időkkel (30 illetve 48
óra). A vizsgálat célja az volt, hogy megtaláljam a megfelelő sós ízhatást, megfelelő
fűszerezettséget, a hús természetes ízének elnyomása nélkül. Az 1.sz. minta képezte a kontrollt, itt
nem történt sóoldat alkalmazása. A 2. sz. minta 15%-os sóoldatban áztattam 48 órán át. Ez a sóoldat
koncentráció, a megfelelő sósság és szaftosság eléréséhez a malac császár hús résznél nem volt
elegendő. A sóoldatos hús, áztatás után, pilseni típusú sörrel volt vákuumban főzve 60 °C-on 25
órán keresztül. A végeredmény, ha a plusz ízt figyeljük csak, akkor egy kellemesen
karamellizálódott, malátás ízvilág lett, de ez nem volt elegendő, a császárhús sótlan, állománya
pedig kissé rágós maradt.
A következő kísérletnél megemeltem a sókoncentrációt az oldatban, azonban a pihentetési időt
csökkentettem 18 órával (3.sz. minta, 2. táblázat). A hőkezelés vákuumban történt 60°C-on, 23 órán
át. A vákuumzacskóba ezúttal vékonyra szeletelt vöröshagyma és szegfűszeg került. A
szegfűszeget, a reneszánsz fűszerezettségen felül, a császárhús zsiradékában is megtalálható azonos
aroma molekula (eugenol) miatt használtam aromatizálásra. Érzékszervi hatásait tekintve a
szegfűszeg kellemesen illatosította a császárhúst. A problémát ismételten a hús állománya jelentette
. A főzési időt a sótartalom növelése miatt csökkentettem. A megnövelt sótartalom miatt úgy
gondoltam, hogy a hús omlósabb, szaftosabbá válik a rövidebb főzési idő alatt, de a gyakorlat ezt
nem igazolta. A hús szerkezete a megnövelt sótartalom miatt szaftosabb volt, mint a 2.sz. mintánál,
azonban a csökkentett időtartamból kifolyólag némely részen felfedezhető volt a hús rágóssága is.
Pozitívumként szolgált azonban a megfelelő sós ízérzet felé közelítés, de még mindig nem volt az,
amire a fogás tervezésekor gondoltam.
A következő (4. és 5.sz.) kísérleti mintáknál +5%-al (25 %) megnöveltem a sótartalmat, továbbá
visszaállítottam a 48 órás pihentetési időt.

27
28

3 Michelin csillagos séf, a Reading Egyetem tiszteletbeli doktora, 4 étterem, köztük a 3 Michelin csillagos Fat Duck étterem tulajdonosa.
Heston Blumenthal, egy Michelin csillagos étterme, ami szintén az angliai Bray községben található.
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Ezzel a sóoldattal és idővel két mintát készítettem. A 4.sz. mintánál az áztatás után, a
vákuumzacskóba kizárólagosan víz került, az 5.sz. mintánál egy újabb ötletet próbáltam ki: a
szegfűszeges aromatizálásból kiindulva, a császárhús illatosítását. Olyan friss fűszernövényeket
kerestem, amik illatban és ízben passzolnak a császárhúshoz. Ehhez a mintához a vákuumzacskóba
tettem még olívaolajat, és hideg vajkockákat is. Azért készítettem ez utóbbi két vizsgálatnál két
mintát, hogy a megfelelő szaftosságot megtaláljam, azonban a 4.sz. mintánál megtartottam a hús
ízeinek természetességét, a másiknál (5.sz. minta) az aromatizálást alkalmaztam, kiegészítve a
szaftosságot befolyásoló élelmianyagokkal. Mindkét minta 65°C-os vízfürdőbe került, 36 órás
hőkezelésre. A hőmérséklet és a főzési idő emelésére is a tökéletes állomány elérése miatt volt
szükség. A végeredmény értékelése során megállapítottam, hogy mindkét minta hibátlan állagú lett,
kellemesen lédús, megfelelően sós ízvilággal, a fent leírt elkészítés mellett, azonban a fűszerekkel
aromatizált és vajjal dúsított (5.sz.) minta bizonyult a legkiválóbbnak.
A szaftosságon felül a vaj használata plusz krémességet kölcsönzött az állagnak, ami pirításkor, a
vaj karamellizálódása következtében, egy enyhe diós aromaként is megjelent. Mind állagban, mind
aromákban, ízekben ez a változat illett a fogás többi komponenséhez a legjobban. A szegfűszeget a
kísérletezés során az eugenol tartalom miatt mindenképpen szükségesnek tartottam felhasználni az
édeskés, fűszeres, kissé gyümölcsös illat aromák miatt.”29
A második táblázat tartalmazza az érzékszervi tulajdonságok összefoglalóját.
Minta
száma

Húsrész
megneve
zése

Előkezelés

1

Malac
császár

2

Vízfürdő
hőfok
(°C)

Hőkeze
lés
időtarta
m (óra)

Hús
maghőmérséklet
(°C)

Kezeletlen Vízfürdő
(kontroll)

60,0

21

54,5

Malac
császár

15%-os
Zacskóban
sóoldat 48 1dl sör
óra

60,0

25

55,9

3

Malac
császár

20%-os
Zacskóban 60,0
sóoldat 30 vöröshagy
óra
ma
és
szegfűszeg

23

55,2

4

Malac
császár

25%-os
Zacskóban
sóoldat 48 1 dl víz
óra

65,0

36

62,2

5

Malac
császár

25%-os
Zacskóban 65,0
sóoldat 48 fokhagyma
óra
, citromfű,
kakukkfű,
sonkahagy
ma,
vaj,
olívaolaj

36

62,2

29

Vákuum
alatti
hőkezelés

PAVLICSEK, CS. (2013)
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13. táblázat: Malac császár hőkezelési vizsgálatainak eredményei30
Minta
száma

Külső
megjelenés

Íz

Állomány

1

Kissé
Természetes hús Tompább,
halvány,
íz
„száraz” illat
pirítás után
matt a külső
megjelenés

2

Szép, pirult, Malátás,
sült színek és ízvilág
felület

3

Kissé
Enyhén
halvány,
kellemesen
pirítás után fűszeres
matt a külső
megjelenés

4

Szép, pirult Kellemesen sós, Hibátlan hús illat
színek
kissé fűszeres

5

Szép, pirult Harmonikusan
Hagymás, kissé Omlós, szaftos
színek
fűszeres
ízek, füstös, fűszeres hús, ropogós
kissé
sós
és illatok
bőrfelület
füstös utóíz

Illat

sörös Sörös,
illatok

Kissé
rágós
textúra, pirítás
után szárazabb
bőrfelület

malátás Kissé rágós, de
kellemesen
roppanós
bőrfelület

sós, Kellemesen
Némely részén
édeskés, fűszeres omlós, némely
illatok
részeken
rágósabb
szerkezet
Omlós
szerkezet,
ropogós
bőrfelület

14. táblázat: Malac császár érzékszervi vizsgálatainak eredményei 31
XIV.5. Nagyvadak
„A vadak húsa zsírban szegény, sok kötőszövetet tartalmaz. Tejsavtartalmuk magas, ezért
kemény a húsuk. Minőségét meghatározza a kora, neme, fajtája tápláltsága, elejtésének és
kivérzésének körülményei, érlelése, pácolása. A vadak húsának a színe általában sötét a
jelentős mennyiségű festékanyagtól. Fehérjetartalma jelentős, akár 20-28 % is lehet.
Felhasználás előtt a vadak húsát érlelni szükséges, majd pácoljuk hogy a húsrostok
felpuhuljanak. Konyhakészen, illetve mélyhűtve kapjuk a vadhúst. A fagyasztás
következtében a húsrostokpuhulnak,amitazérlelésnéléspácolásnálfigyelembekellvenni.
„Az elejtett nagyvadak (szarvas, őz, vaddisznó) és apróvadak (nyúl, vadkacsa, fácán, fürj) húsa
országos viszonylatban nem számottevő a húsfogyasztásban, mivel azonban a vadhús különleges
mikrobás betegségek (ún. zoonózisok) hordozója lehet, erre tekintettel kell lenni. Az állatorvosi
húsvizsgálatot 12 órán belül meg kell tartani; addig a nagyvadak húsát 7 °C-on, az apróvadakét 4
°C-on hűtve kell tartani. Az állatról emberre terjedő zoonózisok közül a vadak húsa a brucellózis, a

30
31

Pavlicsek, Cs (2013)
Pavlicsek, Cs (2013)
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lépfene, a sertésorbánc kórokozóit hordozhatja. A gondatlanul vagy felelőtlenül feldolgozott,
élelmiszerként fogyasztott vadhús szalmonellózist okozhat és paraziták (trichinella, galandféreg)
terjesztője lehet.” (https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Elelmiszermikrobiologia/ch08.html#id601944)
Szarvas :

Osztál
y
I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály

Húsrész

Javasolt felhasználás

Gerinc, karaj

Egészben
sütve

Comb, lapocka

Párolva, főzve

Nyak, csülök,
belsőségek

szegy,

apróhúsok,

sütve,

frissen

Főzve, párolva, frissen
sütve

15. táblázat: szarvas húsrészeinek javasolt felhasználási módjai
Őz :

Osztá
ly

Húsrész

Javasolt felhasználás

I.
osztály

Gerinc,
comb

Egészben
sütve

II.
osztály

Bordák,
szegy,

Főzve, párolva

sütve,

frissen

16. táblázat: őz húsrészeinek javasolt felhasználási módjai

Vaddisznó:
Osztál
y
I.
osztály
II.
osztály

Húsrész

Javasolt felhasználás

Gerinc, karaj, szűzpecsenye

Egészben
sütve

Comb, lapocka

Párolva, főzve

17. táblázat: vaddisznó húsrészeinek javasolt felhasználási módjai
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sütve,

frissen

XIV.6. Apróvadak
Vadnyúl :
Osztál
y
I.
osztály
II.
osztály
III.
osztály

Húsrész

Javasolt felhasználás

Gerinc

Egészben sütve, frissen sütve,
párolva

Comb

Egészben sütve, frissen sütve,
párolva

Lapocka,
belsőségek

nyak,

mell,

Párolva, főzve, frissen sütve

18. táblázat: vadnyúl húsrészeinek javasolt felhasználási módjai

Vadszárnyasok :
Vadszárnyasok
osztályozása :
I.

osztályú:

Fogoly

Egészben sütve, párolva

Fácán

Egészben sütve, főzve

Fenyvesma
dár

Egészben
készítjük

sütve,

belsőségeivel

együtt

Egészben sütve, belsőségeivel együtt
készítjük
19. táblázat: I. osztályú vadszárnyasok javasolt felhasználási módjai
Szalonka
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II. osztályú:
Vadkac
sa

Egészben
párolva

sütve,

Vadlib
a

Egészben
párolva

sütve,

Szárcsa

Egészben
párolva

sütve,

Túzok

Egészben
sütve,
32
párolva”
20. táblázat: II. osztályú vadszárnyasok javasolt felhasználási módjai

A vadhúsok előkészítése során nagy hangsúlyt kell fektetni az érlelés folyamatára. Érlelés során a
tömött rostozat fellazítása a cél. Ahhoz , hogy ezen rostozatokat fellazítsuk, amellyel megkönyítjük a
hús puhulását érlelni szükséges. Az érlelés több módszer alapján történhet. Történhet úgynevezett
nedves pácolás során, ahol főzéssel egy fűszeres levet készítünk az adott húsrésznek, amelybe
kihűtés után tesszük be a húst néhány napra. A lé készítése során fontos, hogy hideg vízbe tegyünk
fűszereket, pl. koriandermagot, borókabogyót, friss zöldfűszereket, egész borsot, stb. majd főzzük
forrpontig. Így a lé intenzív ízű lesz, amely átjárja a húst.
Erőteljesebb rostozatú húsrészeknél tanácsos a már említett sóoldat alkalmazása. Itt fontos, hogy ne
napokig tartsuk benne a húst, egyéni ízlés, és kísérletezésen felül a 4-8 órás időtartam ideális tud
lenni.

32

http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/18_1464_001_101030.pdf pp.17.-19.
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Érlelhetjük száraz érleléssel is a vadhúsokat, ahol egészben vagy szeletben fűszeres olajban tartjuk a
húst, majd néhány óra pihentetés után felhasználásra kerül.
Ezen módszerek nem túl gyakoriak ma már a professzionális konyhákon, azonban kétség kívül jó
technológiák, nem jelenthetőek ki, hogy elavult módszerek lennének.
Történhet az érlelés saját tollában illetve, saját bőrében érlelve, pl. fácánnál, vagy nyúlnál.
Alapanyagokat tekintve ma egyre több helyen dolgoznak galambbal, fácánnal, fürjjel, melyeket vagy
egészben sütik, vagy comb illetve mell húsát általában sous-vide technológiával készítik el/elő, majd
intenzív pirítással fejezik be. Sous vide előtt gyakori a sóoldat rövid idejig történő használata is.
Sous vide technológiánál fontos, hogy említést tegyünk egy rizikó faktorra (az élelmiszeripari
rizikófaktorokon felül), amely nem más mint a hőkezelés mértéke. Gyakran találkozhatunk olyannal,
hogy a vad hús hiába omlós, porhanyós, erőteljes májas ízű és állagú. Ez több okból is eredeztethető:
-

fagyasztott hússal dolgoztunk
a fagyasztás után a kiolvasztás nem kíméletesen történt
nem megfelelő mértékű volt a hőkezelés

Talán az utolsó szempont a legfontosabb. A vadhúsok szuvidolása során nagyon fontos, hogy 55°C
maghőmérsékleten ne igazán menjünk tovább, mert a fehérje kicsapódás okozta állománybeli és
ízbeli változás tönkre teheti az ételünket.
Gerincnél nagyon jó bevált módszer, hogy a kéreg pirítás után 110°C-os sütőbe helyezzük, majd
55°C maghőmérsékletig hőkezeljük,ezután 35°C-os holdomatban pihentetjük 10 percig.
Természetesen minden esetben fontos szempont, hogy szem előtt tartsuk mindazt, hogy milyen
vágási körülmények között történt az állat feldolgozása, az életkora, továbbá a hús minőségét
meghatározó beltartalmi értékek.

XV. Bárány
Az alábbi táblázat a bárány főbb húsrészeit tartalmazza a javasolt elkészítési módokkal:
Bárány
Húsrész

Javasolt elkészítés

Rövid karaj,
szűzpecsenye

Grillezve

Lapocka,
comb
Lapocka,
nyak, szegy,
oldalas

Sütve, brezírozva
Sütve, posírozva

21. táblázat: bárány főbb húsrészeinek felhasználási módjai
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Az egyik legnemesebb része a báránynak véleményem szerint a comb része. Rendkívül ízletes,
egyedi aromakarakterrel rendelkező húsrész, amelynek elkészítésének mesterei kétség kívül a
normandiai Mont Saint-Michel és környékén tevékenykedő szakácsok, mesterek. A comb rész
előkészítése, feldolgozása, és a tökéletes állomány elérése nagyon nehéz feladat.
Az alábbiakban szeretném bemutatni a bárány comb sütési eljárását.
Báránycomb sütése
A báránycombnál két alapvető technológiát alkalmazhatunk, ha a sütést választjuk. Történhet
alacsony illetve magas hőmérsékleten a sütés.
Előkészítése során fontos, hogy a zsírréteg beirdalást óvatosan végezzük, különben belevágunk a
húsba. Az irdalás fontos lépés, a hús összerándulása elkerülése miatt történik. Sóval bedörzsöljük.
Az elősütést magas hőfokon végezzük, hogy mindenhol szép külső pirult kérget kapjon a hús. Itt
alakulnak ki a fő aromák, ízek. Elősütés után pihentetjük.
Érdemes tűzdelést végezni, fokhagymával, rozmaringgal, stb. Vastagfalú edénybe helyezzük a húst,
majd fehérbort, kakukkfüvet, egész borsot, olajat teszünk, majd az egészet sütőben hőkezeljük
tovább.
„A Magyar Konyha 36. évfolyam 4. számában megjelent cikk az alábbiak szerint javasolja az
elkészítési időt:félkilónként 12-18 perc – attól függően, hogy mekkora a súlya, és milyen fokozatot
kívánunk elérni (angolos, rozé, médium, teljesen átsült). Ha van maghőmérőnk, úgy tűzzük a húsba,
hogy ne érjen a csonthoz: 47-53 °C-os maghőnél fejezzük be a sütést (A maghőmérséklet még 7-10
°C -ot fog emelkedni majd a pihentetés során.) Ilyenkor a hús tulajdonképpen továbbkészül,
egyenletesen eloszlik benne a hő, a sejtekből kilépett húsnedveket a rostok részben vissza is szívják.
Pihentetés után még a kicsit túlsült hús is szaftosabbnak fog tűnni, az alulkészült hús sem hat túl
nyersnek.
A húst langyos helyen alufóliával lazán letakarva, rácson pihentetjük, mintegy 20 percig. Közben 5
percenként
forgatjuk,
hogy
ne
csorogjon
ki
a
húsnedv.
A rács fontos: ha a gőzölgő hús nagyobb sima felülettel érintkezik, igen gyorsan elkezd nedvet
veszíteni, és ha egyszer már saját levében áll, akkor a hajszálcsövesség miatt még fel is gyorsul a
nedvek kiáramlása, magyarul egyre gyorsabban nő a tócsa. Mi pedig egyáltalán nem akarunk
tócsát.”33
Alcsony hőmérsékleten történő hőkezelés során is szükséges elősütni a húst, ezzel a szaftosságát
megőrizzük, bezárjuk a nedveket, továbbá a szép pirult ízvilágot jelenítjük meg. Elősütés után
sütőbe tesszük 90°C-ra, és 3,5-4 órát hőkezeljük, ismét pihentetés következik. A kifolyt
húsnedvekkel tudjuk fényezni a húst, amely további ízeket ad.

33

http://gaultmillau.hu/buvos-szakacs/a-barany-megszolal
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Normandiai bárány:34
„A normandiai és bretagne-i partokon ötszáz éve kezdték el építeni azokat a gátrendszereket,
amelyek révén területeket kanyarítottak ki a tengerből (egy részüket ma is elönti néha a víz). Az
ilyen „sós legelőn” nevelt bárány (mouton de pré-salé) húsának íze semmihez sem hasonlítható. Ez
is készíthető calvadosszal. Négy személyre legalább tizenkét szelet báránygerinc kell. A mártáshoz
vegyünk külön félkilónyi bárányoldalast, ebből készítsünk gyors alaplevet úgy, hogy kevés
olívaolajon megpirítjuk, s ha már egyenletesen barna, adunk hozzá durvára vágott hagymát,
sárgarépát, egy kockára vágott savanykás almát, fokhagymagerezdet és egy szorosra kötött
ízesítőcsokrot (babér, friss kakukkfű, petrezselyem szára). Mindezt közepes lángon dinszteljük,
majd felöntjük három-négy deci vízzel. Egy óra lassú főzés után finom lyukú szitán kinyomkodjuk,
egy részét át is passzírozzuk, a lángra visszatéve alaposan besűrítjük.
Félretesszük. Kevés olívaolaj és vaj keverékén megmelegítünk négy-öt deka cukrot és egy jó nagy
kupica calvadost. Amikor szirupszerű s a színe aranysárga (világos karamell), felöntjük a félretett
alaplével, összeforraljuk, s öt percre beleadunk még egy finomra vágott, víz alatt alaposan lemosott,
rongyban kicsavart sonkahagymát és egy kevés finomra vágott kaprot. Miközben kis lángon még
néhány percig főzzük, a bárányszeleteket kevés zsiradékon megsütjük – egypercnyit az egyik,
ugyanannyit a másik oldalukon –, majd rácsra téve, alufóliával lazán lefedve néhány percre langyos
helyre tesszük őket. A sütő serpenyőbe beleöntjük a fentebb leírt mártást, amelyhez még négy-öt
deka jeges vajat adagolunk apró kockánként. Átszűrjük, sózzuk, borsozzuk. A tányérra egykanálnyi
„mártástükörre” tesszük a húst. Friss, nem túl puhára főzött zöldségeket adunk hozzá.”

XVI. Szárnyasok
“Háziszárnyasok: a háziszárnyasok húsának minősége függ a korától,
nemétől, fajtájától, tartásától, vágási körülményeitől, a vágás és felhasználás
között eltelt időtől.Fehérhúsú szárnyasok: a fehérhúsú háziszárnyasok húsának
színe a vajszínűtől a világos rózsaszínűig terjed. Rostozatuk általában finom.
Magas a fehérje és víztartalmuk, éppen ezért könnyen romlanak.
Felhasználásuk jelentős a kímélő és betegétkeztetésben.

34

https://mno.hu/migr_1834/normandiai-lyuk-609441
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Neve

Kora

Csibe

7-8 hetes

Csirk
e

12
hetesnél
nem
idősebb

Jérce

Tyúk

Kapp
an

Kaka
s

Pulyk
a

Súlya

Jellemzői

Felhasználásuk
Frissen
sütve(
rántva,
párizsiasan)

Kb. 50
dkg

Frissen
párolva,
egészben
főzve

70-80
dkg

sütve,
sütve,

1-1,2
kg

Mellcsont
vége
porcos- rugalmas,
idősebb
állat
mellcsontja merev.

Töltve,
egészben sütve,
párolva, mellét
lefejtve filének
használjuk

7
hónaposnál
idősebb,
nőivarú állat

1,52,5
kg

Csontos a mellcsont vége,
lába erős, gyűrűs. Gyakran
zsíros. Zsírja jóízű, sárgás
színű.

Főzéssel
levesnek,
párolással
készítjük.

3
hónapos
korában
ivartalanított
kakas

1,21,5

Húsa finom rostozatú,
gyengén zsíros.

Egészben
sütve,
párolva,
főzve
készítjük.

3-7 hónapos,
nőivarú állat

7
hónaposnál
idősebb hím
állat

kg

Főzve,
párolva
készítjük.

kg

Lábán sarkantyú van,
Merev,
csontos
mellcsontvég.
Erős
rostozatú a húsa.

Akár
10
kilósra
is
nőhet

Fiatal állat: lábai simák,
fényesek.
Idősebbek:
fénytelen,
durvák,
recések. A mellehúsa
finom rostozatú,

Egészben sütve ,
párolva, frissen
sütve,
főzve,
töltve készítjük.

1,21,5

omlós,
filének
használjuk.
22. táblázat: fehér húsu szárnyasok általános jellemzői

is

Barnahúsúháziszárnyasok:abarnahúsúháziszárnyasokhúsánakszíneavilágo
sbarnátóla sötétbarnáig terjed. Húsúk rostozata eléggé erős, nehezen
emészthető. Magas a zsírtartalmuk, zsírjuk a bőr alatti kötőszövetekben és a
hasüregben rakódik le. Az izmok is jelentősen zsírosak.
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A barnahúsú szárnyasok a következőek:

Kacsa

Leggyorsabban fejlődő állat. Kettő és fél hónap
alatt 2-3 kg súlyúra hízik. A fiatal kacsa csőrének
alsó része hajlítható, az ilyen fiatal kcsa a pecsenye
kacsa. Mája értékes, gazdag íz- , illat-, és
zamatanyagokban. A hímállat agácsér.

Liba

Nagytestű, 9-10 kg súlyú is lehet. A hímállat a lúd.
A fiatal idei liba csőre hajlékony, egyben sütéssel
készül. Az idősebb, nagytestű állat zsíros, csőre
kemény. Az idősebb állat elkészítése darabolva
gazdaságosabb.
A
hízlalás
eredményekéntamájaaránytalanulnagyranőhet.Állo
mánya puha, jó ízű, zsíros szerkezetű. A mája jóval
értékesebb , mint maga azállat.

Gyöngyty
úk

Súlya 1,5 kg is lehet. A fiatal állat lába fényes és
sima, mellcsontjának vége rugalmas. Az idősebb állat
lába recés, mellcsontjának vége merev. Legértékesebb
része a viszonylag vastag és szépen fejlett mellhús.
Combjai kicsinyek, testfelépítése a fácánéhoz
hasonló. Íze a vadszárnyasokérahasonlító.

Egészben
süt
ve,
párolvakészítj
ük.
Sütve,
pirít
va,
főzve,
apróléknak,
vagdaltnak
készítjükel.

Főzéssel,
párolással,
frissen
sütés
sel
készítjük.”35

23. táblázat: barna húsu szárnyasok általános jellemzői
A szárnyasokkal kapcsolatosan elsősorban a húsuk színe, rostozata alapján tudunk különbséget
tenni, melyet nagyban befolyásol a tartási körülmény, életkor, nem. A felhasználható húsrészeket
tekintve, a nyak, a mellek, a szárnyak, a combok ismeretesek, a belsőségek közül a máj, a szív és a
zúza, illetve a kacsánál a nyelv, ami nagy szakértelmet igénylő feladat. Már az előkészítés
önmagában is gondos odafigyelést, precizitást, türelmet igényel.
Hízott kacsamáj vagy libamáj: ezen nemes belsőségekből kiváló, magas minőségű hideg
előételeket, pl. terrine vagy pástétom, vagy meleg előételeket, vagy főétel kiegészítőket
készíthetünk.
Az előkészítés sok eszközt nem igényel, tulajdonképpen folpackra, késre, vágódeszkára van
szükség.
Lépések:
A libamájat egy órán át szobahőmérsékleten pihentetjük, puhítjuk. Franciaországban pl. a
Bocuse intézet szerint: „langyos vízben áztatva puhítják”.36

35
36

http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/18_1464_001_101030.pdf pp.13.-16.
Paul Bocuse Inzézet (2017) A főzés magasiskolája
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Domború felével a fóliával ellátott deszkára helyezzük a májat, majd óvatosan lebenyeire
szedjük.
A fő ín részt eltávolítjuk, fokozott figyelemmel lassan távolítsuk el a közbeeső kisebb inakat
mindkét lebennyel eljárva.
Terrin készítésnél a lebenyeket sózzuk, fűszerezzük, óvatosan formázzuk meg, majd a
kerámia edénybe helyezzük. Lenyomkodjuk. 100 °C-os sütőbe, víz fürdőbe állítjuk a formát,
majd hőkezeljük körülbelül 40-50 percig. Fontos, hogy a májat ne süssük túl, ne rontsuk el a
hőkezelést. Ezután leöntjük a zsiradékot a formából, majd lepréseljük. Préselés után leöntjük
a tetejét libazsírral, majd hűtőben pihentetjük.
„Libamáj kísérletek: egy korábbi kísérletezés sorozatban a libamáj más oldalról
megközelíthető elkészítési módját vizsgáltamba libamáj, az egyik legnemesebb alapanyagok
egyike. A megfelelő állományt, a hőkezelésben gondos munkával, megfigyeléssel tudjuk
elérni. Az első legfontosabb szempont számomra az volt, hogy olyan hízott libamájat
válasszak, aminek alacsony a zsírtartalma, és a hőkezelés során keletkezett vesztesége is. Ezt
a libamájat különböző beszállítóktól vásárolt minták alapján, azonos hőkezelési kísérletekkel
tudtam kiválasztani. A hőkezelések során a fagyasztás és sous-vide kombinációja, sous-vide
eljárás, és az abálás alacsony hőfokon történt.
A fagyasztás és sous-vide kombinációval a Fat Duck étteremben37 töltött tanulmányaim során
találkoztam. A máj készítésekor a hízott libamáj 1,5 cm vastagságú szeletben kerül
fagyasztásra, majd így kerül vákuumzacskóba és a vízfürdőbe. A libamáj fagyasztására a
cseppfolyós nitrogén a legalkalmasabb, mert ez az anyag képes a legrövidebb idő alatt
lefagyasztani a májszeletet. Ezáltal megakadályozhatjuk azt, hogy a libamáj morzsalékos
textúrájú legyen. A vákuumozott libamáj 60°C-os vízfürdőbe kerül, és addig hőkezeljük,
amíg el nem éri a 60°C-os maghőmérsékletet. Ennek a folyamatnak a szerepe, hogy
megakadályozzuk egyrészt a máj túlkészültségét, továbbá, hogy a lehető legkevesebb
zsírtartalom veszteség történjen.
A sous-vide technológiával is minimalizáltam a zsírveszteséget, és az elkészülési időt,
ugyanakkor a végeredmény eltért a fent említett eredménytől. A máj puhasága, szaftossága
megmaradt, azonban a morzsalékosság, néhány falatnál fellelhető volt a máj
fogyasztásakor.”38

Az alábbi táblázat egy kutatási eredménysorozatot közöl, amelyhez érzékszervi bírálati
táblázat is tartozik, mellyel pontosabban megtudjuk határozni a kész hús minőségét.

373 Michelin csillagos étterem, Angliában, Bray községben. 2005-ben a világ legjobb étterme címet nyerte el.
38

Pavlicsek, Cs (2013)
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Minta
száma

Húsrész
megnevezé
se

Elők Konyh
ezelé as
techno
lógia

Folya
dék

1

Kacsamell

Keze Frisse
letle n sütés
n
(kon
troll)

2

Kacsamell

3

4

Vízfür
dő
hőfok
a (°C)

Hőkezelé
s
időtartam
a (perc)

Hús
maghőmérs
éklete (°C)

Olívao laj

7

57,0

Keze Sousletle vide
n
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troll)

Vízfür 58,5
dő +
zacskó
ban
rozma
ring
ág

50

57,8

Kacsamell

5%os
sóol
dat
10
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Sousvide

Vízfür
dő

62,0

60

62,0

Kacsamell

8%- Sousos
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sóol
dat 5
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Vízfür
dő

62,0
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60,1

24. táblázat. Kacsamell filé hőkezelési vizsgálatainak eredményei 39

39

Pavlicsek, Cs (2013)
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Minta
száma

Külső
megjelenés

Íz

1

Szépen pirult Kellemes, pirult Pirult, sült illat
külső,
ízvilág
rózsaszín
belső

2

Fényes,
Kellemes, pirult
pirult felület, ízvilág,
főtt
belül
ízérzet nélkül
egyenletesen
rózsaszín

Kellemesen
Omlós, szaftos hús,
rozmaringos,
ropogós bőrfelület
pirult
kacsamell íz,
főtt illat nélkül

3

Pirult külső, Főtt ízérzet
barnás
színárnyalato
k
a
vágásfelülete
n

Domináns főtt Omlós, szaftos hús,
kacsamell illat
kissé
nyúlott
bőrfelület

4

Pirult külső, Főtt ízérzet
kevésbé
rózsaszín
belső

Domináns főtt Omlós, szaftos
kacsamell illat

Illat

25.táblázat. Kacsamellfilé érzékszervi vizsgálatainak eredményei40

40
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Állomány
Kissé rágós

Adható pontszám:
1 pont

2 pont

3 pont

4 pont

5 pont

Organoleptikus tulajdonságok:
Nem ropogós, nyúlós bőrfelület. A húsrészen nincs kialakult lágy,
enyhén roppanós felület, nincs kellemes karamellizált, Maillard41
reakció okozta íz és textúra. Főtt ízvilág, domináns, kellemetlen kacsa
illat. A vágás felület barna, textúrára száraz, (túlkészültség) vagy
túlságosan véres, rózsaszín, rágós (alul készültség).
Nem ropogós, kissé nyúlós bőrfelület. A húsrészen felfedezhető pirult
rész, azonban több helyen a hús rágós textúrájú, főtt húsíz. A vágás
felület barnás-szürkés, száraz, (túlkészültség), vagy túlságosan véres,
rózsaszín, rágós (alul készültség).
Enyhén ropogós bőrfelület, azonban a vastagabb bőrfelületeknél
nyúlós textúra. Ez abból adódhat, hogy túl nagy lángon, nem
egységesen lett a bőrből kipirítva a zsiradék. A hús külső pörzsanyagát
tekintve megfelelő, néhol keményebb felületek, ami szintén a magas
hőfokon való pirítás eredménye. A magas hőmérsékleten való
hőkezelés okozta túlságosan domináns pirult íz, elnyomott hús
ízérzettel, vágásfelülete enyhén rózsaszínes, textúrára se nem száraz, se
nem szaftos szájérzet.
Kellemesen pirult bőr, ropogós hús felületek. Szaftos, puha belső,
rózsaszín vágás felülettel.
Tökéletesre pirított bőr és hús felületek, lágy, szaftos belső, élvezhető
karamellizáció, pirult illat és ízvilág harmonikus hús ízzel. Gyönyörű
rózsaszín vágás felület.

26. táblázat. Különböző elkészítésű kacsamell érzékszervi bírálatához kialakított pontrendszer 42

XVII. Menütervezés alapjai, szabályai
Egy menü komplex megtervezése sok időt, energiát felölelő folyamat, melyhez az alábbi lépéseket,
szempontokat tanácsos betartani.
Alapanyag választás
Az alapanyagot minden esetben gondosan válasszuk meg az ételek megtervezésénél, fontos,
hogy szem előtt tartsuk a szezonalitást, a frissességet, a minőséget. Fontos, hogy bármilyen
alkalomra, bármilyen tematikus étkezést tervezünk meg, minden esetben az alapanyagnál kell
kezdeni a tervezést.

41 Malliard reakció: „Aminósavak és cukrok között lezajló reakció, aminek köszönhetően létre jön a kenyér, a sültek, a
sör, a csokoládé íze, továbbá ezen reakció során keletkeznek a sötét színű melanoidin nevű komponensek, melyek a sütés
közben létrejövő jellegzetes színelváltozásért felelősek.” ( THIS, H. 2011, pp.191.)
42
Pavlicsek, Cs (2013)
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A tervezés során célszerű a fő irányvonalat, ízvilágot meghatározni, és ehhez harmóniában
hozzá választani a többi ízvilágot. Fontos, hogy sok íz ne keveredjen a tányéron, mert az
összhatás nem lesz megfelelő kimenetelű.
Célszerű több körettel tervezni, majd elkészíteni az ételt, ezekkel is színesíteni a fogást.
Apróbb kisebb gélekkel, elemekkel lehet színesíteni, fokozni az ízvilágot, de azok nem
számítanak fő köretelemnek.
Ma már nem divat díszíteni a tányért, azonban a szép, esztétikus, önmagát díszítő tányér
megjelenítése elengedhetetlen. Fontos, hogy színben, formában, szép megjelenésű, a
fogyasztási szabályoknak megfelelően, kellően szellősen tálaljuk az ételt.
Technológia választás
A technológia megválasztás során alapvetően arra kell törekedni, hogy ne legyen az étel
túlvariálva, úgyis szokták jellemezni, hogy a végeredmény korrekt, letisztult stílust takar.
Alapvetően izgalmas fogás tud lenni az étel, ha van benne olvadó, lágy elem, amelyet egy
roppanó kiegészítő tesz érdekessé.
A technológiai színesség azonban mit sem ér egy adott ételben, ha az alapvető technológiákat
nem tudjuk alkalmazni. Ha egy elem nem megfelelő minőségű, hőmérsékletű tönkre teheti a
kész fogást. A technológiához tartozik azonban az ízesítés fontossága, szerepe. Ezeket úgy
kell alkalmazni, hogy az alapanyag eredeti ízvilága érvényesüljön, ne legyenek túl
fűszerezettek, az ízek ne dominálják egymást, hanem egészítsék ki.
Menü megfogalmazás
A menü megfogalmazása a mai trendekhez híven, egyszerűen megfogalmazott, sokszor a
vendég fantáziájára van bízva, hogy a séf mit alkotott meg a vendég számára. Ez a
legtöbbször csak alapanyag felsorolást jelent, vesszővel, vagy kötőjellel elhatárolva az adott
alapanyagokat.
A túl hosszú, kacifántos ételnevek ma már nem divatosak, ehelyett rövidített étel
elnevezéseket tanácsos korrekt elnevezésekkel ellátni, technológiai elnevezéseket beleépíteni,
azonban fontos, hogy csak abban az esetben alkalmazzuk a technológiai leírást, ha azt
pontosan betudjuk tartani.

Tálalási terv, vázlat
A tálalás tervezete rendkívül fontos feladat. A képzeletünkben látunk egy adott ételt kitálalva,
az ételünk elemeinek elhelyezéseit, azonban tanácsos lerajzolni, skiccelni. ha nem tervezzük
meg, nem tudunk formában, térben gondolkodni. Ha nem rajzolunk, nem tudunk a színekkel
játszani, nem tudjuk méreteiben és formailag látni az ételt.
A tervezés után úgyis még alakul a végső tálalás, de fontos, egy kiinduló pont.
Súlyarányok, határok
Elő ételeknél javasolt a maximum 10-15 dkg-ot betartani, majd a levesnél az 1,8-2,5 dl-es
mennyiséget. A fő étel elemeinél a hús maximum 18 dkg, a köret 15-20 dkg, az összsúly
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maximum 40 dkg lehet. Desszertnél kiegészítőkkel együtt a 15-20 dkg-os súlyhatárt érdemes
tartani.
Kiegészítők, szószok, mártások használata
A befejező tálalás során kerülnek fel az ételre általában a mártások. A mártások képezhetnek
önálló elemet is, de húsok, zöldségfélék bevonására, fényezésére egyaránt alkalmasak. Ha
külön kínálunk mártásokat, célszerű szépen dizájnolt, porcelán vagy természet közeli
anyagból készített, jó hőtartó tulajdonsággal rendelkező kiöntőben tálalni, kínálni.
Püréket, géleket kiegészítőket célszerű kisebb adagokban több helyre eloszlatni, ízlésesen
tálalni.
Dekoráció, tányérok, tálak kiválasztása
Dekorációnál törekedjünk az ízléses, visszafogott, de elegáns tálalóeszközök
megválasztására. Kerüljük a színes tányérokat, egyre inkább a kő hatású, pasztell színű tálaló
eszközök részesíthetők előnyben. Funkciójukat tekintve olyan tálaló eszközöket kell
választani, amelyre könnyű tálalni, a felszolgáló is könnyen tudja a vendég elé helyezni.
Kerülendők a hullámos, lejtős kialakítású tányérok használata.
A tálaláshoz használhatunk még:
 falapot
 üveglapot
 palalapot
 alpesi cserepet
 márványt
 tükröt (duplán látszik, kiemeli a jót, de a rosszat is)
 porcelán tányér, kanál ( fehér, mintás, festett stb.)
 lépcsős emelvényt
A tál lehet: kerek, ovális, négyszögletes, természetes hatású ( alpesi kő)
Tálra rakható tálaló eszközök:





kanál (lehet porcelán, fém, üveg, tészta stb.)
pohár(snapszos, talpas)
üveg vagy porcelán tálka, tányér
csatos üveg

XVIII. Fingerfoodok
A fingerfoodok, apró falatkák, mondhatni egy lekicsinyített, egyfalatos előétel. Ez azt jelenti, hogy
ugyanúgy tartalmaz egy főelemet, egy köretet, egy kiegészítőt, és valami féle mártást. Fontos, hogy
az adott fogást, egy, maximum két falatra tudja elfogyasztani a vendég.
A fingerfoodok kínálata, változatossága a séfről árulkodik. Pontos technológia, pontos, precíz, tiszta
munkavégzés, tálalás, továbbá a kreativitás és egyéni elképzelések megvalósított formája. Fontos,
hogy egy fingerfood ne legyen túl lapos, túl magas, túl széles, tehát könnyen fogyaszthatónak kell
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lenni. ha mégis egy magasabb elemet vagy több elemet tartalmaz és megnövekedik a magasság,
vagy túl nehéz lenne az elemek miatt fogyasztani, akkor érdemes összetűzni és azzal fogyasztani.
Alapelvek:
színben, ízben, állagban változatos és étvágygerjesztő legyen
változatos formavilág: kerek, háromszög, gömb, négyzetes henger, bambuszra szúrt, tekert
stb.
sokrétű, de ésszerű alapanyag választás.
az elkészítendő finger food-ok konyha technológiailag változatosak legyenek:lehet például:
sous vide, „negatív” hőközlés, nitrogénes fagyasztás, sóval való főzés, gravlax , sashimi,
füstölés, komfitálás, thermomix, habok, tuille, „soft & crunchy” egy falatba stb.
a finger food tál műremek legyen, egy igazi „mestermű”
az elkészült munka: pontos, tiszta, precíz, letisztult legyen
fontos az összhang, összkép: az ételek, a tál, a díszítés, és a dekoráció között
az elképzelt finger food-okat, és a dísztálat papíron rajzoljuk le és tervezzük meg
az elkészült díszmunka tükrözze a készítő ízlését, fantáziáját, picit személyét is!

-

-

Csoportosítás:




érlelt és füstölt húsok, szárnyasok, marha, sertés, bárány …
húskészítmények pástétomok,terrinek, galantinok,szalámi, sonka félék …
belsőségből készült termékek mind négylábú mind szárnyas májból: libamáj pástétom,
hab,terrine.
halak, halkészítmények puhatestűek : pácolt vagy füstölt lazac füstölt pisztráng, makréla,
vajhal, tőkehal, tonhal, stb. tenger gyümölcsei, szardella, tintahal csigák…
tejtermékek, sajtok
tojáskészítmények
cheviche
zöldség Fritters
quiche
sushi









Néhány fingerfood példa:













Csicsóka velouté pohárban, konfitált csirkecomb filével, szarvasgomba olajjal
Sütőtök velouté, karamellizált brunoise sütőtökkel, fekete szezám krémmel
Gulyás consommé, vörösboros lassan sült marhapofával, kápia krémmel
Vargánya espuma, friss kakukkfű és mandarin, marinált lila és salott hagyma
Cékla rizottó vaníliával, kecskesajjtal, rukkolával
Libamáj brüléé-kávéval-étcsokoládéval
Feketeribizlivel és naranccsal pácolt lazacfilé, fekete olívából készített morzsával
Gőzölt fogasfilé, friss zsályával, marinált körtével és karfiolrózsa carpaccióval
Sous-vide hasaalja szójával, karamellizált hagymával, almapürével
Kacsarilette, posírozott kacsamájjal, bőr morzsával portói zselével
Füstölt kacsamell, sóban sült céklával és tarlórépa pürével
Tönkölybúza rizottó, brie sajttal összeforgatva, consommé zselével
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Jérce tekercs mozarellával, aszalt paradicsommal töltve, sous-videolva, gyömbéres
sárgarépa pürével
Konfitált kacsacomb, saját zsírjával, birsalma kompóttal, citrusok, gesztenye krémmel
Bőrös malackaraj sörrel sütve, tormakrémmel, vöröskáposzta krémmel,édes burgonya
talléron
Konfitált kacsazúza, kakukkfüves cékla pürével, narancs kulival
Marinált piros retek ravioli, kecskesajttal töltve, friss citrusokkal
Sous vide marhapofa paszternák homokkal édesgyökér pürével

A fingerfoodokat azonban nem csak az étkezés elején lehet adni, vagy a főétkezéseket több féle
fingerfooddal kielégíteni, hanem az étkezések végén, úgynevezett édes fingerfoodokat is
kínálhatunk. Ezekre a súly arányok ugyanúgy vonatkoznak, mint a fentebb említett verzióra, mini,
apró falatka, melyet könnyedén fogyaszthat a vendég.
Édes termékeknél hasonlóak az elvárások, a könnyed, levegős habok, mousseok, pohárkrémek a
divatosak, de lehet akár macaron, vagy marinált gyümölcs egyéb kiegészítőkkel.
Néhány édes fingerfood példa:
Csokoládé mousse, marinált fekete cseresznyével
Gyömbér fagylalt, croquanttal, szeder kulival
Tárkonyos fehércsokoládé „velouté”, liofilizált sárga ribizlivel
Cékla macaron tormagéllel43
Zeller fagylalt grillázs morzsával , kamillavirágos eperrel
A fingerfoodok talapzata lehet:














43

kenyérféle, pita, tortilla, toast, ropogtató,ropi, stb.
sós linzer
leveles tészta, réteslap
égetett tészta
palacsinta
polenta
zselé
zöldség -pipperade, vagdalék
gyümölcs-chutney
blini
bouchées
pirog
snack és chips (akár épített)

Heston Blumenthal emblematikus étele a 3 Michelin csillagos Fat Duck étteremben
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XIX. Tányérdesszertek
A tányérdesszertek a mai gasztronómiában kiemelt szerepet képviselnek. Magyarország kiemelkedő
múltat tudhat magáénak az éttermi tészták, a cukrászipari termékek terén, épp ezért érthető a
hatalmas érdeklődés és sikere a magyar desszerteknek.
Azonban ha a mai trendeket, feladatköröket megfigyeljük, fontos, hogy egy séf a desszertek
területén is kimagasló teljesítményt nyújtson, nem kifogás az a klasszikus mondat, hogy: „nem
cukrász a szakmám”. Az éttermi melegtészták színes világát felváltotta a modernizált desszertek
világa, melyek a legszínesebben dekorálhatók, a formák, a színek, az állományok világa
elvarázsolja a fogyasztót.
Több szempontból is fontos megemlíteni, hogy amíg nem minden esetben tudunk gyümölcsöket,
édes ízvilágot varázsolni a desszerten kívüli fogásokba, addig a desszerteknél az alapanyagokat
vizsgálva a zöldségek, a sós, savanykás-fanyar ízvilág is megjelenhet.
Az alap modell egy könnyűnek tűnő séma, azonban minden egyes kritérium tökéletes technológiát,
kreativitást, fantáziát igényel.
Mitől jó egy tányérdesszert?







Szellős tálalás, apró elemekkel
„Ékszerdoboz” hatással bír
Számos textúra megjelenítését elbíró befejező fogás
Színek-látvány-illatok-ízek harmóniája
Az alapanyagok színes választéka, megválasztása, a textúrákkal és hőmérsékletekkel
történő játék
Javasolt minimum 5 összefüggő alapanyag alkalmazása és legalább 3 állományban
történő megjelenés

Az eddig tanultak alapján, milyen textúrákat javasolt alkalmazni?








Gélek (Dzsúzolt levek agar-agarral felfőzve 70°C-ig, majd thermomixerezve, hűtve.
Agar-agar helyett szokás lapzselatint is alkalmazni)
Meleg-hideg fagylaltok, sorbetek
Morzsák, strőzelek
Lágy könnyed krémek
Fermentált gyümölcsök
Homok készítése maltodextrinnel
Habok citrusokból lecitinnell, melyek hamar és könnyedén olvadnak, ezért különleges
élményt nyújtanak

Elemeire bontás is megengedett, amelynek lényege, hogy az elemek mennyisége, állaga pontosan
kalkulált, pontosan tökéletesített mennyiségeken alapuljon, hogy egy kanál elfogyasztása után
tökéletes íz élmény maradjon meg. Ezen elemeknek az egybe kóstolásához a tálalás tökéletesítése a
cél. Fontos, hogy a vendég mindent sorban tudjon kóstolni, megtörve akár minden egyes adag
kóstolót egy tálalási metódussal, hogy pontos legyen az adag és az élmény.
A metódus történhet egy klasszikus magyar desszert újragondolása során is. Például:
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Somlói XXI.század44: Az alábbi receptúra és technológia a 2 Michelin csillagos Onyx étterem
klasszikus desszertje, melyet Széll tamás és Szulló Szabina fejlesztett ki. Az alábbi receptúrából is
kitűnik mennyire precízen kell egy desszertet megtervezni, és mennyire tökéletesíteni a
mennyiségeket.
„Hozzávalók a vaníliakrémhez
1/2 liter teljes tej
40-45 g kukoricakeményítő
125 g porcukor
6 tojássárgája
50 g sózott vaj
2 rúd Tahiti-vanília
A keményítőt és a cukor felét vastag falú lábosba tesszük. Hozzáadagoljuk a tejet, közben
habverővel folyamatosan kevergetjük.
A vaníliarudakat éles késsel hosszanti irányban „felslicceljük”. A belsejéből a velőt és a rudakat is a
cukros tejhez adjuk, folyamatos keverés közben felforraljuk.
Egy másik forralóedényben habosra keverjük a tojások sárgáját a maradék cukorral (erre szánjunk
rá legalább 3 percet). A már habos tojássárgájára sűrű szűrőn át ráöntjük a vaníliás tejet (a
habverővel továbbra is folyamatosan keverjük).
A krémet felmelegítjük, de mihelyt megjelennek az első buborékok, levesszük a tűzről. Kivesszük a
vaníliarudakat,
s
a
krémet
azonnal
jégkockával
telt
edénybe
tesszük.
Mihelyt lehűlt 50°C-ra, hozzáadjuk a vajat, közben folyamatosan keverjük a habverővel.
(Ha a krém hőmérséklete 60°C-nál magasabb, mikor a vajat beledolgozzuk, akkor „megikrásodik”
és kásás lesz,ráadásul a legjobb vaj is elveszti az ízét.)Azonnal, még langyosan kell vele
dolgoznunk!
Hozzávalók a csokoládékrémhez
225 g tejszín 35% + 580 g tejszín 35%
25 g glükóz
25 g invertcukor (trimolin)
305 g Valrhona Jivara 40%-os tejcsokoládé
A 225 g tejszínt, a glükózt, és a trimolint 90 fokig melegítjük, közben cukrászlapáttal állandóan
kevergetjük.
Keverőtálba tesszük a csokoládét, és apránként adagolva ráöntjük a 90 fokos tejszín-glükóz-trimolin
keveréket. Közben folyamatosan kevergetjük, ügyelve, hogy levegőt ne vigyünk bele. Ha elolvadt a
csokoládé, és tökéletes homogén a csokoládémasszánk (ganache), hozzáadhatjuk a maradék 580 g
tejszínt, amit viszont hidegen használunk.

44

http://gaultmillau.hu/receptek/somloi-xxi-szazad
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Az 580 g tejszín hozzáadását kézi turmixgép segítségével végezzük. Ügyeljünk rá, hogy levegő
továbbra se kerüljön bele, és apránként, de folyamatosan adjuk hozzá.Azonnal, még langyosan kell
vele dolgoznunk. (kb. 40 fokosan)
Hozzávalók a diókrémhez
250 g dió
120 g mag nélküli mazsola
125 ml víz
125 ml száraz tokaji szamorodni
csipet só
A diót tepsire terítjük, 140 fokos sütőben megpörköljük. Ha elkészült megvárjuk míg kihűl (!), csak
ezután daráljuk. Közben a mazsolát késsel finomra vágjuk.A vizet és a bort felforraljuk, csipet sóval
ízesítjük. Hozzáadjuk a darált diót és az apróra vágott mazsolát. 1-2 percig lassú tűzön forraljuk. Ha
elkészült, fóliával letakarjuk, hagyjuk kihűlni.
Hozzávalók a piskótához
60 g tojássárgája
150 g egész tojás
110 g porcukor
95 g tojásfehérje
40 g barna cukor
40 g liszt (BL55)
35 g Valrhona kakaópor
A lisztet és a kakaóport keverjük össze, és együtt szitáljuk át. Tegyük félre a későbbi felhasználásig.
Dolgozzuk habbá a tojássárgáját, az egész tojásokat, és a porcukrot. Ezzel párhuzamosan dolgozzuk
nem túl kemény habbá a tojásfehérjét a barna cukorral. A két masszát keverőgépben egyesítsük.
Közepes fordulatnál, folyamatosan, de apránként adagolva szórjuk bele a liszt-kakaó keveréket.
Szilikonlapra helyezett, kocka alakú piskótaformába öntsük 1,5 cm vastagon. Előmelegített,
légkeveréses, száraz sütőben süssük 180 fokon 12-16 percig. Ha elkészült, minimum 30 percig
pihentessük, mielőtt dolgoznánk vele.
Piskótamarinád
125 ml víz
125 ml száraz Tokaji szamorodni
60 g cukor
2 cl 80%-os rum
1 narancs leve és héja
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A vizet, a tokajit, és a cukrot összeöntjük, majd felforraljuk. Megvárjuk, míg 70 fokig visszahűl,
ekkor adjuk hozzá a rumot, a narancs levét és héját. Megvárjuk, míg teljesen lehűl, majd szűrjük.
Hozzávalók a strőzelhez
100 g darált dió
100 g porcukor
100 g liszt (BL55)
100 vaj ("kézmeleg")
Az összetevőket a vaj kivételével, keverőgépben keverjük. A vajat apránként adagoljuk, míg szép,
egynemű tésztát kapunk.Ha elkészült, fóliával légmentesen körbefóliázzuk, hűtőszekrényben 24
órát pihentessük.Hidegen reszeljük sütőpapírra.Előmelegített, 150 fokos, száraz sütőben süssük 10
percig. Ha kihűlt, kézzel enyhén összemorzsolhatjuk.
Csokoládéglace
250 g Nappage Chocolat Absolu Valrhona
50 g víz
A nappage-t vízgőz felett 45 fokig melegítsük. Ilyenkor adjuk hozzá a vizet, és keverő lapáttal teljes
mértékben emulgeáljuk. Ügyeljünk, levegőt ne vigyünk bele, ezért habverővel ne dolgozzunk.
Addig
keverjük,
amíg
40
fokig
visszahűl.
Csak 40 fokos állapotában tudunk vele megfelelően dolgozni.Ha túl hideg, idő előtt megdermed, ha
túl meleg megolvaszthatja az alatta lévő réteget.
Összeállítás
Minden összetevő önmagában is karakteres alkotóelem. Ahhoz, hogy egyik krém se nyomja el a
másikat,
tökéletes
összhangba
kell
hozni
őket!
Arányaikat tekintve, a következő aránypárok nyújtanak komplex íz egységet 1db pohárra számítva!
Piskóta 12-14 g
Piskótamarinád 5-6 g
Diókrém 6-8 g
Vaníliakrém 28-30 g
Csokoládékrém 46-50 g
Diós strőzel 3 g
Csokoládéglace 5-6 g
Pohárdesszert lévén célszerű, szép, mutatós poharat választani.A piskótából, kerek kiszúróval 57cm átmérőjű, egyenként 12-14 g-os szeleteket szaggatunk. Az így kiszúrt piskóta korongokat
megkenjük 6-8gr diókrémmel. Ezt követően a marinádba tesszük őket 3-4 másodpercre (kb. 5-6 g
marinádot fog felszívni). Azonnal kivesszük, tepsire állítjuk őket diókrémmel lefelé fordítva, félre
tesszük a következő lépés végéig.
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A poharak aljára 28-30 g vaníliakrémet öntünk. Bele helyezzük, az előzőleg diókrémmel megkent,
beáztatott piskótakorongokat, diókrémmel lefelé fordítva. Kanál segítségével, a piskótát
belenyomkodjuk a vaníliakrémbe - úgy, hogy a krém és a piskóta teteje egy síkba kerüljön.
Hűtőszekrénybe tesszük két órára, amíg a krém és a piskóta kissé meg nem dermed. (Célszerű ez
idő alatt elkészíteni a csokoládékrémet)
Ha kellően megdermedt a vaníliás piskótaalap, ráönthetünk poharanként 46-50 g csokoládékrémet.
A csokoládékrémnek magától kell elterülnie. Ezt követően 24 órára hűtőszekrénybe tesszük .
24 óra elteltével tudjuk bevonni a csokoládéglace-szal, amit természetesen frissen készítünk el. Ez
már nehezebben terül, kézzel a poharat forgatva juttassunk mindenhova a glace-ból.Poharanként 5-6
grammot számoljunk.Hűtőszekrénybe tehetjük, innentől számítva 3-4 napig tökéletes állapotában
tudjuk felszolgálni. Frissen szórjuk meg a diós strőzellel, egy galuska tejszínhabot adunk rá.”
Fontos említést tenni a desszertek egyik fő alapanyagáról, a csokoládéról részletesebben.
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XIX.1. A csokoládé ízei, aromái
Illatok összefoglaló neve:

Jellemzés:

Virágos

Friss virágokra emlékeztető jegyek

Gyógynövényes

Gyógynövényes jegyek

Erdei illatok

Fű, föld, avar, gombákra jellemző
aromajegyek

Gyümölcsös érett

Érett, kompótos jegyek

Vörös gyümölcsök

Fanyar, savanykás aromák

Zöld gyümölcsök

Alma, kivi, zöldalma,
muskotályos szőlők

Citrusfélék

Citrusok, friss-hideg ízérzetű aromák

Szárított gyümölcsök

Füge, mazsola, aszalt szilva és barack

Lekváros j

Kompótos, lekváros jegyek

Diós, pörkölt illatok

Mogyoró, diós jegyek, pirított mandula

Cukor

Karamell, méz, karamellizált méz

Pirított kenyér Maillard reakció, pirított kenyérhéj,
enyhén karamellás

Pirított kenyérhéj

Vajas

Margarin, vaj, tejszínes illatok

Fűszeres

Édesgyökér, angelika gyökér, fahéj,
bors

Kávé és dohány

Kávé, dohány, pörkölt tölgyfa

zöldbanán,

27.táblázat: csokoládéban található aromák

XIX.1.1. Csokoládéhoz illő fűszerek és alapanyagok
„A modern gasztronómiában egyre nagyobb teret hódítanak a különleges alapanyagok csokoládéval
való párosítása. Ezen párosítások alapját a csokoládéban és a nyersanyagokban található közös
aromák párosítása képezi. Fontos, hogy nem jelenthető ki, hogy kizárólag a közös illékony aroma
miatt biztosan illeni fognak egymáshoz az élelmianyagok, ezekhez magas szaktudás, csokoládé fajta
ismeret, fantázia, számos kísérlet, kóstolás szükséges.
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Azonban a jelenkori gasztronómiában léteznek bevált íz párosítások, melyek mire napvilágot láttak,
számos kísérlet előzte meg.
Csokoládé és gyümölcs:
A csokoládé nagyon jól párosítható málnához, fekete szederhez, áfonyához, szőlőhöz, eperhez,
ananászhoz, banánhoz.
Csokoládé és fűszerek, ehető virágok:
A csokoládé jól illik a rozmaringhoz, vaníliához, gyömbérhez, szegfűszeghez, a chilihez, a
mentához, fahéjhoz, tárkonyhoz, fekete borshoz, levendulához, ibolyához, rózsához. Fontos
megemlíteni, hogy a fűszerezettség nem dominálhat egy csokoládéval összepárosított fogásnál. Az
ehető virágok felhasználása során bevált módszer, hogy kandírozzák vagy fagyasztva szárítják
(liofilezik) őket, és úgy használják együtt a csokoládéval.
Csokoládé és zöldségfélék:
A csokoládé és zöldségek kapcsolata elsőre igen meglepő, azonban a csúcs gasztronómiábam
előszeretettel alkalmazzák ezeket a párosításokat. A csokoládét kiválóan lehet párosítani a
sárgarépához, különböző paprika fajtákhoz, zellerlevélhez, csiperkegombához, szarvasgombához,
rókagombához, zöldborsóhoz, paradicsomhoz, rebarbarához, avokádóhoz, rukkolához. Ez utóbbi
kifejezetten jól harmonizál az étcsokoládéval készült fogásokhoz.
Csokoládé és halak, tengeri herkentyűk:
A csokoládé bármilyen meglepő kiválóan illik a szent jakab kagylóhoz, tintahalhoz, lazachoz,
tőkehalhoz, homárhoz, a fehér csokoládé pedig a kaviárral.
Csokoládé és húsfélék, belsőségek:
A legkülönlegesebb, legnemesebb hús és belsőségfélékhez remekül illik a libamáj, mangalica
tepertő, a bárány, az Iberico sonka, a csirkecomb és szárny, vagy akár a nyúl.
Csokoládé és tejtermékek, olajok és olajos magvak: A csokoládéhoz remekül párosítható a vaj,
mogyoróvaj, gorgonzola, tejszín, kókusztej, olívaolaj, chili olaj, levendula olaj, dió, kesudió,
mogyoró.
Csokoládé és alkoholmentes italok:
A csokoládéhoz jól illik a fekete tea, zöld tea, kávé, friss gyümölcslé, kókusztej.
Csokoládé és alkoholos italok:
Ez jelenleg a jelenkori gasztronómiának egyik legjobban fejlődő ágazata. Egyre több cég kezd el
olyan kóstolókat tartani, ahol a csokoládékat, csokoládé fajtákat különböző évjáratú alkoholos
italokhoz párosítják.
Alapvetően régebbről ismerhető az alkohol és a csokoládé kapcsolata, ilyen például: különböző
bon-bonok grappával, whiskyvel, likőrrel töltve.
A különleges kóstolókon ma már nem csak borokkal kínálják, hanem pálinkával, vagy rummal akár.
A Chateau de Breuil normandiai calvados gyártó üzem külön készített egy úgynevezett „Chocolate
Calvados”-t, melyhez saját étcsokoládét kínálnak. Az ital selymessége, a tölgyfahordós érleléstől
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kapott enyhe karamelles édessége, lágy textúrája remekül illik az étcsokoládé aromáihoz és ízeihez.
Magyarországon egyre többen kínálják a kóstolókon a csokoládét pálinkával, mely szerint a
kajszibarackból, szilvából, fajta tiszta szőlő törkölyből, fekete szederből, cigánymeggyből készített
pálinkák a csokoládék kísérői.
Személy szerint a calvados után a magyar almapálinkával való harmonizálást is megvizsgáltam. A
calvados ebben az esetben a nyers (78 V/V%), érleletlen normandiai párlat volt, mely 40 V/V%-os
alkoholtartalomra lett hígítva. A magyar almapálinka, egy kereskedelmi forgalomban kapható
szabolcsi almapálinka volt, amely akárcsak a normandiai társa, több alma fajtából készül.
A pálinka ebben a formában sokkal jobban simult az étcsokoládéhoz, mint a nyers calvados. Az
alma héj jellege, gyümölcsös fahéjas aromái remekül illeszkedtek a csokoládé kesernyés, szintén
fűszeres íz és illat anyagaihoz. A nyers calvadossal való kóstolás során enyhe jellegtelenséget
véltem felfedezni, mely alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a fent említett érlelt
calvadossal való harmónia a tölgyfahordós érlelés adta íz jegyek miatt alakult ki. A cognac,
armagnac, borubon whiskey, skócia speysidei whisky régiójában készített whisky is méltó kísérője
lehet a csokoládénak, melyeket úgy párosítanak, hogy az ital egyre magasabb évjáratához egyre
különlegesebb és aroma gazdagabb csokoládét illesztenek.
A ma trendek szerint azonban a rum, csokoládé és szivar együttes kapcsolata az, amely a
legkülönlegesebb gasztronómiai élményt képes nyújtani.”45
„Egy rum és csokoládé párosításon az alábbi párosítások szerepeltek:
Pyrat Cask 1623 (Anguilla) és Domori Puro 100%:
Édeskés, mély, aromagazdag rum társulása egy tökéletesen édességmentes, színtiszta csokoládéval.
Neisson Rhum Agricole Réserve Spéciale (Martinique) és Grenada Chocolate Company 71%
Organic Extra Bittersweet:
Bogyós gyümölcs és pörkölt, diós aromákban gazdag rum harmoniája a csokoládé lágy
citrusosságával.
Angostura 1824 (Trinidad) és Pralus Trinidad Trinitario:
Füstös, gyógynövényes ízvilág, egy dohányos, kellemesen füstös csokoládéval.
Rhum Barbancourt 15 Year (Haiti) és Valrhona Caraïbe:
Erős, gazdag, mély csokoládés, kakaóbabos aromákban gazdag, hosszasan érlelt rum, amely
előcsalogatja a csokoládé rejtett aromáit. Egyes kóstolók szerint ezzel a rummal együtt fogyasztva
teljesedik ki a csokoládé valódisága.
Appleton Estate 21-Year-Old (Jamaica) és Chocolove Dominican Republic Dark Bar:
Citrusos-csokoládés ízjegyekkel bíró rumhoz egy szintén kissé citrusos aromákkal rendelkező
csokoládét párosítottak.”46
XIX.2. Zöldségfélék mint desszert alapanyagok

45
46

LIZÁK, F.(2013) pp.19-22.
http://www.islands.com/article/A-Legendary-Journey-5-Rum-and-Chocolate-Pairings
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A zöldségfélék szénhidrát tartalmuk miatt, szépen karamellizálódó, és szép sav szerkezete miatt
kiváló alapanyag lehet, amelyekkel egy igazán friss, üdítő jellegű desszertet készíthetünk. A fent
említett szempontokat , tanácsokat betartva nézzünk néhány alapanyag párosítási lehetőséget:














cékla-málna
cékla-gorgonzola-vanília
spárga-zöldborsó
kígyóuborka-gin-vanília
paszternák-szamóca
édesburgonya-málna-ibolya
édesburgonya-meggy
eper-paradicsom
faeper-hársméz
karfiol-curry-citrom-kókusz
fehércsoki-zeller
zellergumó-fehér szarvasgomba-szezámmag
csicsóka-medvecukor fagylalt

XIX.3. Gyümölcsök fajtaismerete
Gyümölcsök összetétele: A gyümölcsök általában 80 - 85 m/m % vizet, 10 - 15 m/m % vízben
oldható, és kis mennyiségben oldhatatlan anyagokat (gyümölcshéj, mag, szár és a gyümölcs
húsának rostjai, stb.) tartalmaznak.
A gyümölcsök az alábbi anyagcsoportokat tartalmazzák:
 víz
 cukrok (szénhidrátok): elsősorban fruktóz, kevesebb glükóz, szacharóz
 szerves savak: almasav, borkősav, citromsav
 fehérjék: néhány tized%-ban vannak jelen; belőlük származó aminosavak az élesztők
tápanyagai
 ásványi anyagok: talajból felvett szervetlen kationok és anionok; pl: kálium (transzport
folyamatok szabályozása), kalcium és magnézium (fehérjeszintézis), foszfor
(energiahordozó), vas (katalizátor)
 pektinek: poliszacharidok, növények sejtfalában fordulnak elő és a sejtek egymáshoz kötését,
tapadását segítik. A magas pektin-tartalmú gyümölcsök a pektin kocsonyásító hatása miatt
nehezen engednek levet, illetve levük viszkózus marad, ami nehezíti az élesztőgombák
tevékenységét. A pektin elbontása jobb lékihozatalt, hígabb cefrét és egészségesebb erjedést
biztosít, csökkenti az oxidációs károsodást a cefrézés során.
 viaszok (nedvességtartalom megőrzése);
 vitaminok (kis mennyiségben az életműködéshez kellenek);
 aromaanyagok (illóolajok, tepének, alkoholok, észterek, acetátok, aldehidek stb.; enzimek
(biokatalizátorok – felépítő, lebontó folyamatok végzése), e
 egyéb alkotórészek
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Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalazza a legismertebb gyümölcs csoportokat, fajtákkal
alátámasztva. Fontos, hogy az apró részletekig megismerjük a gyümölcsök aromatikáját,
felhasználási technológiákat ahhoz, hogy a legmegfelelőbben tudjuk alkalmazni.

Gyümölcs
alcsoport

Körte

Almatermésű

Alma

Gyümölcs csoport

Általános ízbeni
jellemzők:

Lehetséges
technológiák

Jonatán

Frissítő, könnyed,
szép savak

Savanyítva, frissen,
marinálva, bruoisere
vágva raguba, halhoz,
desszerthez,
karamellizálva stb.

Starking

Édeskés, kissé
viaszos jegyek

Savanyítva, frissen,
marinálva, bruoisere
vágva raguba, halhoz,
desszerthez,
karamellizálva stb.

Granny smith

Savas, citrusos,
virágos

Savanyítva, frissen,
marinálva, bruoisere
vágva raguba, halhoz,
desszerthez,
karamellizálva stb.

Gála

Édeskés,
harmonikus
savakkal

Savanyítva, frissen,
marinálva, bruoisere
vágva raguba, halhoz,
desszerthez,
karamellizálva stb.

Golden

Könnyed, elegáns
fűszeres karakter

Savanyítva, frissen,
marinálva, bruoisere
vágva raguba, halhoz,
desszerthez,
karamellizálva stb.

Piros vilmos

Fűszeres, lágy
intenzív körtés
jegyek

Posírozva, marinálva,
nyersen, roston stb.

Vilmos

Intenzív,
klasszikus körtés
jegyek

Posírozva, marinálva,
nyersen, roston stb.

Gyümölcs fajta

Kiffer

Fűszeres, körtés,
könnyed savakkal
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Posírozva, marinálva,
nyersen, roston stb.

Felhasználási
szabályok

Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,

magház eltávolítás

Kissé visszafgott,
lédús, citrusos
jegyek

Posírozva, marinálva,
nyersen, roston stb.

Édeskés, intenzív
héj karakterrel

Főzve, párolva,
marinálva, fermentálva,
sous vide

Fűszeres, vastag
édeskés kissé
Konstantinápolyi
kesernyésebb héj
karakterrel

Főzve, párolva,
marinálva, fermentálva,
sous vide

Bos Kobak

Birs

Leskováci

Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház és szösz
eltávolítás
Mosás, sav
alkalmazás az
enzimes barnulás
ellen, héj használat
csak megfelelő
darabolás mellett,
magház és szösz
eltávolítás

Édeskés,
konyakmeggyes,
mély tónusú

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Újfehértói

Könnyed, frissítő
ízek, kissé fanyar

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Meteor

Piros bogyós
gyümölcsös,
illatos húsú

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Cigánymeggy

Vadabb,
fanyarabb,
csokoládésabb
karakterek

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Szomolyai
fekete

Mély, édes,
csokoládés

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Könnyed, élénk,
édes friss

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Kántorjánosi

Meggy

Csonthéjas

Cseresznye
Bigarreau
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Rita

Kerek, szép
savakkal,
fűszeres

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Germersdorfi

Roppanós,
harsány,
kellemesen
fanyar és édes

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Gönczi

Friss, üdítő, kissé
citrusos,
barackos

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Selena

Könnyed ízű,
kissé egysíkú, de
szép barackos

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Kyoto

Fanyarkás,
kellemes
parfümös
aromákkal

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Rózsa

Édeskés,
magkarakteres,
mandulás

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Besztercei

Fűszeres,
harmonikus,
intenzív jellegű

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Debreceni
muskotály

Intenzív
muskotályos,
virágos

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Stanley

Fűszeres,
édeskés, könnyed

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Cacanska
Lepotica

Fűszeres, fanyar,
orgona virágos
jegyek

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Penyigei "nem
tudom"

Intenzív,
csokoládés,
aszalt jegyek

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Kajszibarack

Szilva
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Vadcseresznye

Fanyar, kissé
kesernyés,
virágos

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Sajmeggy

Kesernyés,
csokoládés,
aszalt meggyes

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Kései/erdei
meggy

Keserű,
marcipános,
aszalt meggyes

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Kökény

Fanyar, dér
csípve édes,
aszalt szilvás

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Galagonya

Poros , száraz,
kesernyés,
almára hasonlító
karakterek

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Vadszilva

Fanyar, savas
karakter, kissé
édeskés

Nyersen, főzve,
marinálva,
kandírozva,
aszalva stb.

Mosás, mag
eltávolítás,
szár
eltávolítás

Vadontermők Vadcsonthéjasok

Málna

Bogyós
termésűek

Bogyós
Szeder

Csipkebogyó

Nyersen,
liofilizálva,
ragunak, pürének,
culinak,
átpasszírozva,
Édes, intenzív
Óvatos öblítés
habok, levesek,
szép savakkal
stb. tárkonnyal,
mézzel
kiemelkedően jó
párosítás
Nyersen,
liofilizálva,
ragunak, pürének,
culinak,
Savanykás,
átpasszírozva,
Óvatos öblítés
fűszeres, lédús,
"kék" hűvös ízek habok, levesek,
stb. céklával
kiemelkedően jó
párosítás
Chutneynak,
ragunak,
Fanyar,
marinálva,
Mosás, szár
dércsípve édes,
paradicsommal,
eltávolítás
aszalványos íz
bodzavirággal,
bogyóval szép
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párosítás

Berkenye

Ribizli

Házi berkenye

Almás, fanyar,
kissé kesernyés

Egészben,
felfőzve,
marinálva,
zselének,
lekvárnak, stb.

Fekete berkenye

Fanyar, leveses,
csokoládés

Préselve,
dzsúzolva,
marinálva stb.

Madár berkenye

Földes, avar,
fűszeres,
marcipán

Fekete ribizli

Intenzív,
fűszeres,
patikális illat

Piros ribizli

Fanyar, üdítő,
frissítő

Fehér ribizli

Enyhébb ízvilág,
frissítő, citrusos

Fehér faeper

Vizes, édes,
mézes karakter,
kissé virágos

Fekete faeper

Fanyar,
savanykás,
fűszeres

Faeper

Egészben,
felfőzve,
marinálva,
zselének,
lekvárnak, stb.
Egészben,
felfőzve,
marinálva,
zselének,
lekvárnak, stb.
Egészben,
felfőzve,
marinálva,
zselének,
lekvárnak, stb.
Egészben,
felfőzve,
marinálva,
zselének,
lekvárnak, stb.
Egészben,
felfőzve,
marinálva,
zselének,
lekvárnak, szörp,
mártás stb.
Egészben,
felfőzve,
marinálva,
zselének,
lekvárnak, szörp,
mártás stb.

28. táblázat: gyümölcsök fajtáinak jellemzői és javasolt elkészítési technológiái
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Mosás, szár
eltávolítás

Mosás, szár
eltávolítás

Mosás, szár
eltávolítás

Mosás, szár
eltávolítás

Mosás, szár
eltávolítás

Mosás, szár
eltávolítás

Mosás, szár
eltávolítás

Mosás, szár
eltávolítás

XIX.4. Édesítőszerek a cukrászatban és a diétás étkeztetésben
Az alábbi táblázatok47 pontos leírást nyújtanak az édesítőszerekről.

CUKOR ALKOHOLOK

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

KALÓRI
A
(per
gramm)

Eritrit

(E968)

0.2

Glicerin

(E422)

Hidrogénezett keményítő

ÉDESS
ÉGI
INDE
X
0.65

1

4

0.4

3

3

0.4

Izomalt
Laktitol

(E953)

Maltit

(E965)

2.4

0.9

Mannit

(E421)

1.6

0.5

Nyírfacukor, xillitol

(E967)

2.4

Szorbitol, glucitol

(E420)

2.6

(E966)

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

2.1
2

36

0.5

2

0.4

3
35
2

1

12
0.55

4

29. táblázat: cukor alkoholok

CUKOR KIVONATOK
MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

KALÓRI
A
(per
gramm)

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

Barna nádcukor

4

1

65

Cirokszirup

4

1

50

Cukornád lé, cukornád juice

4

1

43

Fekete melasz

3

Juharszirup

4

1

54

Kókuszpálma cukor, kókuszcukor

4

1

35

Melasz

3

0.8

60

Nyifanedv, nyírfa szirup

4

1.1

50

Pálmacukor

4

30. táblázat: cukor kivonatok

47

https://inkasweetstevia.hu/edesitoszerek/
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0.8

1

55

35-50

CUKOR ROSTOK

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

KALÓRI
A
(per
gramm)

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

Frukto-oligoszacharid

1.4

0.5

0

Inulin
Izomalto-oligoszacharid

1.4
2.1

0.1
0.5

0
2

Oligofruktóz

1.5

0.4

0

0.1

1

Polidextróz

31.

1

táblázat:

cukor

rostok

CUKROK

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

KALÓRI
A
(per
gramm)

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

DouxMatok édesítő

2

Fruktóz

4

1.7

23

Galaktóz

4

0.3

23

Laktóz
Maltodextrin

4
4

0.15
0.1-0.2

45
85100

Maltóz

4

0.3

105

Szacharóz, szukróz, kristálycukor

4

Szőlőcukor, dextróz, glükóz

4

0.75

100

Trehalóz

4

0.45

70

1

32.5

1

65

32. táblázat: cukrok

MÓDOSÍTOTT CUKROK

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

KALÓRI
A
(per
gramm)

Agavé szirup

4
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ÉDESS
ÉGI
INDE
X
1.5

GLIKÉMI
ÁS
INDEX
15

Árpamaláta szirup

4

0.5

42

Barnarizs szirup

4

0.5

25

Golden Szirup

4

1.1

60

HFCS 42

4

1.1

68

HFCS 55

4

1.2

58

HFCS 90

4

1.6

31

Invertcukor

4

1.2

60

Karamell

4

Kukoricaszirup

4

1.2

58

Kukoricaszirup HMCS

4

0.5

100

Tagatóz

4

0.92

1

65

0

33. táblázat: módosított cukrok
MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZEREK

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

Aceszulfám-K

(E950)

KALÓRI
A
(per
gramm)

Advantám

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

0

200

0

0

20000

0

Alitám

(E956)

0

2000

0

Aszpartám
Aszpartám aceszulfámsó

(E951)
(E962)

4
0

180
350

0
0

Ciklamát

(E952)

0

40

0

Neohesperidin

(E959)

0

1000

0

Neotám

(E961)

0

8000

0

Szacharin

(E954)

0

300

0

Szukralóz

(E955)

0

600

0

34. táblázat: mesterséges édesítőszerek
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TERMÉSZETES ÉDESÍTŐSZEREK

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

KALÓRI
A
(per
gramm)

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

Brazzein

4

1000

0

Curculin

0

500

0

0

50

0

Méz

4

1.1

Mirakulin

0

Monatin

0

3000

0

Monellin

4

1500

0

Pentadin

4

500

0

Stevia, sztévia, sztívia

0

300

0

Szerzetesgyümölcs,LouHanGuo

0

300

0

0
4

480
2000

0
0

0.5

1

Glycyrrhizin

Szteviozid
Taumatin

(E958)

(E960)
(E957)

Yacon szirup

1.5

35. táblázat: természetes édesítőszerek
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0

50
0

NULLKALÓRIÁS ÉDESÍTŐSZEREK

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

Aceszulfám-K

(E950)

KALÓRI
A
(per
gramm)

Advantám

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

0

200

0

0

20000

0

Alitám

(E956)

0

2000

0

Aszpartám aceszulfámsó

(E962)

0

350

0

Ciklamát

(E952)

0

40

0

0

500

0

0

50

0

Curculin
Glycyrrhizin

(E958)

Mirakulin

0

0

0

Monatin

0

3000

0

Neohesperidin

(E959)

0

1000

0

Neotám

(E961)

0
0

8000
300

0
0

(E954)

0

300

0

0

300

0

Stevia, sztévia, sztívia
Szacharin
Szerzetesgyümölcs,LouHanGuo
Szteviozid

(E960)

0

480

0

Szukralóz

(E955)

0

600

0

36. táblázat: nullkalóriás édesítőszerek
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MAGASGLIKÉMIÁSINDEXű ÉDESÍTŐSZEREK(70-100)

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

KALÓRI
A
(per
gramm)

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

Kukoricaszirup HMCS

4

0.5

Maltodextrin

4

0.1-0.2

Maltóz

4

0.3

Pálmacukor

4

Szőlőcukor, dextróz, glükóz

4

0.75

100

Trehalóz

4

0.45

70

1

100
85-100
105
35-50

37. táblázat: magas glikémiás indexű édesítőszerek
KÖZEPES GLIKÉMIÁS INDEXŰ ÉDESÍTŐSZEREK(56-69)

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

KALÓRI
A
(per
gramm)

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

Barna nádcukor

4

Golden Szirup

4

1.1

60

HFCS 42

4

1.1

68

HFCS 55

4

1.2

58

Invertcukor

4

1.2

60

Karamell

4

Kukoricaszirup

4

1.2

58

Melasz

3

0.8

60

Szacharóz, szukróz, kristálycukor

4

38. táblázat: közepes glikémiás indexű édesítőszerek
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1

1

1

65

65

65

ALACSONY GLIKÉMIÁS INDEXŰ ÉDESÍTŐSZEREK (0-55)

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

Aceszulfám-K

(E950)

KALÓRI
A
(per
gramm)

ÉDESS
ÉGI
INDE
X

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

0

200

0

Advantám

0

20000

0

Agavé szirup

4

1.5

0

2000

4

0.5

Alitám

(E956)

Árpamaláta szirup

15
0
42

Aszpartám

(E951)

4

180

0

Aszpartám aceszulfámsó

(E962)

0

350

0

Barnarizs szirup

4

0.5

Brazzein

4

1000

0

0

40

0

Ciklamát

(E952)

25

Cirokszirup

4

1

50

Cukornád lé, cukornád juice

4

1

43

Curculin

0

39. táblázat: alacsony glikémiás indexű édesítőszerek
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500

0

ALACSONYGLIKÉMIÁSINDEXŰÉDESÍTŐSZEREK(0-55)

(folytatás

az

oldalról)

MEGNEVEZÉS

"E"
SZÁM

DouxMatok édesítő
Eritrit

KALÓRI
A
(per
gramm)
2

(E968)

ÉDESS
ÉGI
INDE
X
1

0.2

1

0.8

1.4

Frukto-oligoszacharid

32.5
0.65

3

Fekete melasz

GLIKÉMI
ÁS
INDEX

0.5

55
0

Fruktóz

4

1.7

23

Galaktóz

4

0.3

23

0.4

Glicerin

(E422)

4

Glycyrrhizin

(E958)

0

50

3
0

HFCS 90

4

1.6

31

Hidrogénezett keményítő

3

0.4

36

Inulin
Izomalt

(E953)

Izomalto-oligoszacharid

1.4

0.1

0

2.1

0.5

2

2.1

0.5

2

Juharszirup

4

1

54

Kókuszpálma cukor, kókuszcukor

4

1

35

Laktitol
Laktóz

(E966)

2
4

0.4
0.15

Maltit

(E965)

2.4

0.9

Mannit

(E421)

1.6

0.5

3
45
35
2

Méz

4

Mirakulin

0

Monatin

0

3000

0

Monellin

4

1500

0

1.1
0

50
0

Neohesperidin

(E959)

0

1000

0

Neotám

(E961)

0

8000

0

4

1.1

Nyifanedv, nyírfa szirup
Nyírfacukor, xillitol
Oligofruktóz

(E967)

2.4
1.5

50

1

12
0.4

0

Pentadin

4

500

0

Polidextróz

1

0.1

1

128

előző

Stevia, sztévia, sztívia
Szacharin

(E954)

Szerzetesgyümölcs,LouHanGuo

0

300

0

0

300

0

0

300

0

0.55

4

Szorbitol, glucitol

(E420)

Szteviozid

(E960)

0

480

0

Szukralóz

(E955)

0

600

0

4

0.92

0

4

2000

0

0.5

1

Tagatóz
Taumatin
Yacon szirup

(E957)

2.6

1.5

40. táblázat: alacsony glikémiás indexű édesítőszerek

Allergének:
„1169/2011/EU Rendelet az alábbi allergiát és intoleranciát okozó anyagokat nevesíti. Esetükben
kötelező a fogyasztó tájékoztatása:
1.Glutént tartalmazó gabonafélék
2.Rákfélék és a belőlük készült termékek
3.Tojás és a belőle készült termékek
4.Hal és a belőle készült termékek
5.Földimogyoró és a belőle készült termékek
6.Szójabab és a belőle készült termékek
7.Tej és az abból készült termékek
8.Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia vagy
queenslandi dióés a belőle készült termékek
9.Zeller és a belőle készült termékek
10.Mustár és a belőle készült termékek
11.Szezámmag és a belőle készült termékek.
12. Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt
meghaladó mennyiségben;
13.Csillagfürt és a belőle készült termékek
14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek”48

XX. Alkoholos italok általános jellemzői, a pálinka ételkészítésben történő
alkalmazása
• Az etilalkohol előállítás szénhidrát forrásai
Az etil alkohol előállítás erjesztést követően szakaszos és folyamatos lepárlással valósítható meg.

48

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21442/08_30_Allerg%C3%A9n+%C3%BAtmutat%C3%B3/8a946e4e753b-409e-a85e-e83b0c9a17f9
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Közvetlenül erjeszthető szénhidrátok (6 szénatomos mono - és diszacharidok):
cukorrépa (10-15% szacharóz)
melasz (48-56% szacharóz)
cukornád (12-15% szacharóz)
cukornád-melasz (48-52% szacharóz)
agavé (15-20% Fr, Gl)
gyümölcsök (3-12% Gl, Fr, Sza)
Közvetlenül nem erjeszthető szénhidrátok (poliszacharid) (enzimes hidrolízis szükséges):
kukorica (60-65% keményítő)
burgonya (12-20% keményítő)
gabona - búza, árpa- (50-55% keményítő)
rizs (65-70% keményítő)
csicsóka (12-18%% inulin)

A poliszacharid feltáráskorszerű ipari eljárásai

Keményítőtartalmú nyersanyagok (kukorica, gabona, burgonya stb.) esetében:
•
Szakaszos eljárások:
•
Párlatok előállítása (nyomás alatti feltárás (Kisüzemi Henze gőzölő) + enzimes
keményítő hidrolízis, enzimek: zöld maláta (α- és β-amiláz), ipari amilázok (bakt.α A és A. niger
glükoamiláz)
•
Sörgyártás/gabona whisky előállítás: gabona malátázás (α- és β-amiláz),
cefrézés,cefreszűrés gabona )
•
Félfolytonos eljárások: (kisüzemi szeszgyártás és gabona alapú párlatok (szakaszos
feltárás és folyósítás (α A) + folytonos, szimultán cukrosítás (GA) / erjesztés)
•
Folytonos eljárások:
nagyüzemi finomszesz előállítás (folytonos folyósítás /
hőinjektor) + hőstabilis α αα α- amilázos hidrolízis + folytonos és egyidejű(szimultán) cukrosítás
és erjesztés
Inulin tartalmú nyersanyagok (agavé, csicsóka) esetében:
•
Szakaszos nyersanyag feltárás+ inulinázos, vagy savas lebontás

•

Ipari alkohol desztillációs rendszerek csoportosítása és jellemzése.

•
Szakaszos lepárlók (pot still)
•
kisüsti lepárló (változatos formájú az üst, a réz szerepe fontos, külső hő közlés és
belső melegítés is lehet.)
•
Alambic- Charentais lepárló (konyak) (két üstös, 2x lepárlás, lassan desztillál,
előpárlat pontosan leválasztható, mert az egyik üstből a páracső egy másodikba vezet, a hőm. itt
lassan emelkedik így az aromák az alkohollal együtt kondenzálnak.)
•
Armagnac-alambic (a bort folymatosan táplálják a hőcserélőbe, buboréksapkás
tányérokon a pára a hattyúnyakon és apáracsövön jut a kondenzátorba majd a hordóba.)
•
Folyamatos lepárlók:
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•
Coffey lepárló (több méter magas lepárló torony, whisky előállításához előnyös
olcsóbb és gyorsabb a hagyományos kisüsti technológiánál).
•
egy- oszlopos (erősítőfeltétes)
•
folyamatos, horizontális lepárló
•
két-oszlopos desztilláló (buboréksipkás tányéros lepárló oszlop és rektifikáló oszlop is
van, előnye: koncentrált cefre, egyszerű üzemltetés, gabonapárlat előállításhoz)
•
multi oszlopos rendszerek
•
energiatakarékos (Spidro W) szeszfinomító
A korszerű alkoholgyártás alapja a szimultán cukrosítás és erjesztés.

A borpárlatok definíciója és jelentősebb fajtái
A borpárlat brandy, brandywine vagy (a holland eredetű brandewijn „égetett bort” jelent) a szőlő
erjesztésével készült bor lepárlásával létrejött égetett szesz. A brandy alkoholtartalma általában
35%–60 v/v %, fahordóban érlelik vagy hozzáadott karamellel utánozzák az érlelés színét. A brandy
egyes országokban egyéb erjesztett gyümölcs vagy törköly párlatát is jelentheti. Az Európai Unió
törvényei csak az adalékmentes (kivéve: karamell), érlelt szőlőborpárlatok esetén engedélyezi a
brandy név használatát. Európában a brandy és a borpárlat nem azonos fogalmak.
Jelentősebb fajtái:
•
Ararat: örmény (1880-as évek óta gyártják). Churchill kedvenc brandyje volt.
•
Armagnac: francia Armagnac régió, kizárólagos névhasználat
•
Cognac: francia Cognac régió, kizárólagos névhasználat
•
Brandy de Jerez: spanyol Jerez de la Frontera földrajzi védettség
•
Lourinhã: portugál brandy, a Cognac-hoz hasonlóan védett földrajzi eredetű
•
Pisco: dél amerikai borpárlat (főleg Csille). A csillei brandy eredetvédett
•
"Deutscher Weinbrand": német borpárlat (38 v/v%); 6-12 hónap fahordós érlelés
Számos országban, köztük Magyarországon is állítanak elő jó minőségű brandyt.

Különböző növényi alapanyagokból erjesztett és desztillált párlatok csoportosítása
Gabona alapú párlatok:
Olyan szszesital, amelyet kizárólag erjesztett gabonacefre lepárlásával állítanak elő, és amely
rendelkezik a frelhasznált nyerrsanyagokból származó érzékszervi tulajdonságokkal . Nem
ízesíthető, karamellen kívűl mást nem tartalmazhat.
Ezek : Whisky, korn, sörpárlat, vodka, gin, poitín (árpamaláta), Soju (szodzsu), pajcsiu (cirok, rizs),

Egyéb növényi alapú párlatok: Borovička, Tequila, Mezkal, Cachaça, rum

A whisky definíciója, whisky típusok, Whisky fajták fő jellemzői:
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A whisky szó az jelentése aqua vitae, az élet vize.
A négy fő fajta:
Skót whisky, Ír whisky, Amerikai whiskey, Kanadai whisky.
A legmarkánsabb a skót whisky, amely erős, füstös ízét a tőzeg füstjétől kapja.
A skótok eredetileg malátázott árpából készítették a whiskyt, és csak később lágyították a kukorica
és gabona alapú grain whiskyvel
Az írek az árpán kívül rozst, búzát, sőt zabot is használnak whisky alapul, és a zamatot itt a hordós
érlelés adja.
Az amerikaiak két whiskey-félével is dicsekedhetnek: a bourbon kukorica alapú, és égetett
hordóban érlelik, a rye viszont rozs alapú, és fűszeresebb ízű fajta.
Létezik a blended whiskey is, amely kevert, vagy higított whiskeyt jelent.
A kanadai whisky is egyfajta keverék, hiszen kukorica, rozs, és búza keverékéből párolják le, de
ennek ellenére szintén rye-nak nevezik.
Whisky típusok
• malátawhisky (malt whisky): kizárólag malátaárpából erjesztik és hagyma alakú, pot still üstben
(kisüsti lepárló) párolják le
• házasítatlan malátawhisky (single malt): egyetlen lepárlóhelyen készített malátawhisky
•házasított malátawhisky (vatted malt): többféle, különböző lepárlóhelyeken készült
malátawhisky keveréke
• gabonawhisky (grain whisky): malátázott árpa és legalább egy másfajta (nem malátázott, hanem
főzött) gabonamag keverékéből erjesztik és utána általában folyamatos lepárlással (Coffee still)
készítik.
• tiszta kisüsti whisky (pure pot still whisky): kisüsti lepárlással készül árpamaláta és árpaszemek
kevert pépjéből kizárólag Írországban
• kevert whisky (blended whisky): malátawhiskyk és gabonawhiskyk keveréke. Az egyszerűen
Scotch Whisky vagy Irish Whisky megjelölésű ital, általában ezt a típust takarja. Az ilyen whisky
általában több lepárlóhelyről eredő komponensek keveréke és nem viseli a lepárlóhely nevét
• kevert maláta whisky (blended malt): csak malátawhiskyk keveréke – ugyanaz, mint a
házasított malátawhisky (vatted malt)
• kevert gabonawhisky (blended grain): csak gabonawhiskyk keveréke
• hordóerősségű whisky (cask strength): Az érlelőhordóból hígítás és keverés nélkül palackozott
whisky. Ritkán forgalmazott, csak a legjobb minőség
Vodka: általában színtelen, hagyományosan erjesztett gabonából vagy burgonyából készült égetett
szesz. Két típusát különböztetjük meg: lengyel, illetve orosz vodka. Íz anyagokat csak nyomokban
tartalmaz. A vodka szesztartalma általában 35–70% v/v%. A standard orosz és lengyel márkáké
általában 40%. Semleges íze miatt kedvelt. A lengyel vodkák jellemzője, a gyümölcsös ízesítés, míg
az orosz típus teljesen hagyományos, íztelen. EU szabályozás: 2007. az Európai Parlament új
rendeletet hozott: a nem burgonyából vagy gabonából készített „vodkáknál” fel kell tüntetni az
alapanyagait. (pl. a szőlőből főzött vodka-USA-, spanyol törkölypárlatból lepárolt szesz).
Korn: Szintelen. 32-38% v/v%-os, alkoholtartalmú, aromás gabonapárlat. a németek illetve a német
nyelvterületen élők tradicionális "snapsza", gabonapárlata. Az Eu szabályozás szerint a kornt
kizárólag búza, hajdina, rozs, árpa, zab szem, illetve részeit tartalmazó erjesztett cefre
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desztillálásával készíthető. A korn minimális alkoholtartalma 32, míg a doppelkorné 37,5 v /v%.
Híres márkái: Doornkaat, Fürst Bismarck.
Poitín: tradicionális ír égetett szeszes ital, nagyon magas alkoholtartalommal (60-90 v/v%). A világ
egyik legerősebb alkoholos itala. Alapanyaga malátázott árpa, gabona, burgonya. A hagyományos
készítésénél kisméretű szakaszos lepárlót (pota) alkalmaznak. AZ EU 2008-ban az Ír Poitin-nek
megadta a földrajzi védettségi státuszt (GI). A hagyományos előállításnál tőzeget használtak a
leerjedt cefre melegítésére. Jelenleg két lepárló működik Írországban legálisan: - a Bunratty Mead
(egyszeri lepárlás alk tart.:~40-45 v/v%, vodkához hasonló), - a Knockeen Hill Poteen (3-4 x
lepárlás, változó alkohol erősség 60-90 v/v%).
Soju (szodzsu)Korea legnépszer_bb égetett szeszesitala. Alkoholtartalma átlagosan 20 v/v%
.Hagyományosan rizsből készül, azonban ismeretesek búzából,árpából, tápiókából és
édesburgonyából készített változatok is.
Baijiu /pajcsiuA baijiu (magyaros átírással pajcsiu): „fehér alkoholos ital”, magas alkoholtartalmú
(40-60v/v%), színtelen gabonapárlat, melyet Kínában fogyasztanak. Alapanyaga elsősorban cirok és
rizs. A hagyományos baijiu alapanyaga fermentált cirok /rizs.
Sörpárlat (eau de vie de bière, bierbrand)A sörpárlat (eau de vie de bière, bierbrand) a sör
lepárlásával nyert párlat, melyet a felhasznált sör illata jellemez és nem ízesíthető. Az EU-ban az
alkoholtartalom > 38 v/v/%. A sörlé készítésénél fontos a maláta összetétele. Pilseni (világos)Müncheni (sötét)- és karamell malátát használnak.
•

Boróka, gin és egyéb sajátos növényi párlatok (borókapárlat, Borovicka, Gin, Jenever)
A közönséges boróka (Juniperus communis) a ciprusfélék családjába tartozó örökzöld növényfaj.
Fűszer és gyógynövény.
A csípős, édes-kesernyés, nagyon aromás ízű bogyójából boróka párlatot készítenek és
felhasználják a gin, a jenever ízesítésére is. A boróka olaj fűszer- és likőreszenciák alapanyaga.
A borókapárlat :a közönséges boróka tobozbogyójából erjesztett és párolt ital.
A borókapárlatok különböző fajtái például a szlovák borovicska, a szerb klekovaca, de készül
borókapárlat Magyarországon is. Az EU törvényei a tiszta borókapárlatot a gyümölcspárlatok közé
sorolják, míg a tiszta alkohollal kevert fajtákat (pl. gin) borókaízesítésű szeszes italok közé. 2002
előtt a borókapálinka elnevezés egyaránt jelentette a borókapárlatot és a borókával ízesített szeszt is,
( pl. gin, jenever).
Borovicka a közönséges boróka tobozbogyójából erjesztett és lepárlásával készül borókapárlatából
készül, melyet palackozás előtt finomszesszel kevernek. Parafinozott vagy kőrisfa hordókban
érlelik, amitől színtelen, átlátszó, víztiszta lesz. Borókaillata jellegzetes, a ginre emlékeztet.
Szlovákiában nemzeti italnak számit.
Alkoholtartalma általában 38–40 v/v%;
Gin semleges ízű alkoholpárlat (legtöbbször gabonaszesz), amit a közönséges boróka
tobozbogyójával vagy annak kivonatával, és olykor sok más fűszerrel is ízesítenek.
Alkoholtartalma: legalább 37,5 v/v% .
Alapvetően kétféle gint különböztetnek meg. A desztillált gint hagyományos módon készítik: a
szeszbe borókabogyót és egyéb fűszereket áztatnak, majd újra lepárolják. Ezután pedig esetenként
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tiszta alkoholt, kevés cukrot, és íz anyagokat adnak hozzá. A kevert gin készítésekor valamilyen
semleges szeszt kivonatokkal vagy aromákkal ízesítenek.
Jenever, genièvre, genever, jenever, jeniever, peket, Jajem (amszterdami szleng) Hollandia és
Belgium hagyományos, részben malátázott gabonából, borókabogyóval együtt lepárolt égetett
szesze, melyből az angol gin is kifejlődött. Az EU csak ebben a két országban, valamint két
franciaországi megyében és két német tartományban engedélyezi a jenever és hasonló nevek
használatát, és 8 különböző eredetvédett változatot különböztet meg.
A jenevernek két fő típusa van: oude (régi) és jonge (fiatal). A két típust a lepárlási technológia.
különbözteti meg.
Cukornád alapú égetett szeszes italok (rum, cachaça):
Cachaça erjesztett cukornádból készített, magas alkoholtartalmú (38-51 v/v %) párlat. Brazília
nemzeti itala. A harmadik legnagyobb mennyiségben előállított ital a világon.
Rum a nádcukorgyártás melléktermékéből, a melaszból (50% szacharóz) erjesztett és lepárolt
égetett szesz. A tiszta párlatot általában tölgyfahordókban érlelik, és gyakran karamellel színezik.
Általában 37,5–60 v/v% alkoholtartalommal palackozzák.
Rum fajták
• Fehér rum: Pár hónapig üveggel bélelt tankokban érlelik, majd 37,5–40%-rabeállítják, szűrik
és palackozzák.
• Arany rum (oro): Tölgyfahordóban, 3 évig érlelt, karamellel színezett, 44–47 v/v%%
alkoholtartalomra beállított, palackozzák
• Fekete rum (anejo): testes, aromás fajta, több mint 10 évig érlelelt
• Fűszeres rum: az arany és fekete rum keveréke
Agávé alapú erjesztett italok (tequila, mezkal) előállítása, jellemzése
Tequila mexikói égett szesz, melyet a kék agávé cukorban gazdag tövéből erjesztenek és párolnak,
általában egyéb termények hozzáadásával. Mexikó egyik nemzeti itala. Nevét származási helyéról, a
Jalisco állambeli Tequila településról kapta. Alkoholtartalma általában 38-40% , de 35–55% közt
gyártható.. A mexikói törvények értelmében tequila csak Jalisco államban, valamint 4 szövetségi
tagállam (Guanajuato, Michoacá, Nayanit, és Tamaulipas) néhány községében állítható el. A tequila
eredetvédett.
A tequilának két fő kategóriája létezik: a
• 100% agávétartalmú párlat, a puro vagy noble, illetve
• a keverék, a mixto. alkoholtartalmának csak egy része (legalább 51%-a) származik agávéból.
A cefre többi részét valamilyen egyéb cukorforrás ( kristálycukor , melasz) teszi ki, ami a
tiszta agávécefrénél jellegtelenebb ízt eredményez.

Tequila fajták:
• Silver (érleletlen) blanco /plata (silver ): érleletlen, ízesítetlen tequila
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•
•
•
•

Gold oro/joven (gold ):érleletlen és érlelt tequila keveréke, vagy olyan érleletlen párlat, melyet
az érlelt tequiláknál használt adalékokkal „finomítanak”
Aged reposado (aged): legalább 2 hónapig, max.. 1 évig tölgyfahordóban érlelelt
Extra aged añejo (extra aged): legalább 1 évig legfeljebb 600 literes tölgyfahordóban érlelt
Ultra aged extra-añejo (ultra aged ):legalább 3 évig ( max.600 literes tölgyfahordó) érlelt

Ánizspárlatok
Az ánizsízesítésű szeszes italok olyan szeszes italok, amelyeket mezőgazdasági eredetű etilalkoholnak csillagánizs, ánizs, ánizskapor, természetes kivonatával ízesítenek, de más növény és
extraktum is felhasználható.
Az ánizsízesítésű szeszes italok minimális alkoholtartalma 15 v/v%
Ánizspárlatok: többé-kevésbé cukormentesek, nem likőrök: abszint, ouzo, raki
Abszint: magas, eredetileg 45–74% közötti alkoholtartalmú égetett szesz, melynek készítésekor a
fehér ürömfű leveleit és virágait, az ánizs és a római édeskömény termését, valamint egyéb
fűszereket használnak fel.
Készítési eljárás: A szárított fehér ürömfüvet, a csillagánizst és az édes köményt kb. 85 v/v%-os
tiszta alkoholban hagyták állni pár órát, míg az alkohol teljesen ki nem oldotta a szárított növények
íz és hatóanyagait. Ezután kevés víz hozzáadása után elkezdték a desztillációt. A lepárlás után a
folyadékhoz, külön erre a célra kifejlesztett színező kádban, további gyógynövényeket adtak és
ezáltal nyerte el az ital gyönyörű smaragdzöld színét. A kivonatolás után vizet hozzáadásával az
italt ~68-72 v/v% alkohol tartalomra hígították és fahordókban 3-4 hónapig érlelték. Az ital így érte
el a legkiválóbb minőséget.
Ouzo: ánizzsal és egyéb fűszerekkel ízesített égetett szesz, melyet általában aperitifként
fogyasztanak. Görögország és Ciprus nemzeti itala.
Gyártástechnológia: ánizst és más fűszereket, (pl. csillagánizst, szegfűszeget, fahéjat) áztatnak 96
v/v%-os finomszeszben és rézüstökben újra párolnak. A lepárlás előtt a szeszhez néha enatolt (
max.0,05%) adnak. A végeredmény egy ízes párlat, melyet ”ouzo-élesztő”- nek neveznek . Az
alk.tart.~40 v/v%.
Raki Törökország nem hivatalos nemzeti itala, 40-50 v/v% alkoholtartalmú, ánizsmaggal ízesített
törköly vagy gyümölcspárlat. Ma már azonban csak friss szőlőből készülhet. A lepárlás réz alembik
üstben ánizs hozzáadásával. A török törvények értelmében a felhasznált alkoholnak legalább 65%ban sumának, azaz szőlőpárlatnak kell lennie, a fennmaradó rész pedig finomszesszel
helyettesíthető, mely általában melaszból készül. A második lepárláskor annyi ánizstermést kell
hozzáadni, hogy a párlatnak legalább 800 mg/l anetoltartalma legyen, de a minőségi márkákat
1,298–1,570 mg/l, vagyis az abszintokéhoz hasonló mennyiség jellemzi. A raki az ouzohoz és a
pastishoz hasonló.
Ánizslikőrök
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Ánizslikőrök: olyan ánizsmaggal készült ital, melyek jellegzetessége a nagy cukortartalom és vízzel
hígítva az ánizsolaj fehéren kicsapódik, átlátszatlanná téve az italt. A jelenséget louche-hatásnak
(opálosodás) nevezik.
Masztika: Hagyományosan a hioszi pisztáciafa gyantájával ízesített szeszesital. Az örökzöld fa
mediterrán vidékeken őshonos, és Hiosz szigetén termesztik. Csak az ott termő fák adnak gyantát,
mikor megvágják őket. A gyanta íze elsőre sokszor kellemetlen, és enyhén füstös ízű.
Görögországban kétféle masztika létezik.
• Hioszi masztika: borpárlat alapú, eredetvédett likőr, mely Hiosz szigetéról származik. Íze és illata
az édesgyökérre emlékeztet ( a szőlő erjesztett cefréjét kétszer lepárolják, majd átszűrik hioszi
pisztáciafa gyökerein. Ez utóbbi helyett (vagy mellett) a szeszbe a fa gyantájából is keverhetnek,
majd a keveréket újra lepárolják. Palackozás előtt tiszta vizet, cukrot, esetenként tiszta alkoholt is
kevernek hozzá.
• Ouzohoz hasonló erős párlat alkoholtartalma.~40 v/v%). Az alkoholt sokszor szőlőből,
mazsolából, szilvából vagy fügéből párolják
Pastis: A hatályos törvények szerint a pastis olyan ánizsízesítésű likőr, amely az édesgyökér
természetes kivonatát is tartalmazza, legalább 40% az alkoholtartalma, és legfeljebb 100 g/l cukor
adható hozzá. Ánizsos ízét az ázsiai eredetű csillagánizs és az édesgyökér adja. Alkoholtartalma
palackozáskor 40-50%.
Pernod: A Pernod Fils-t növényi fűszerek alkoholba áztatásával, majd lepárlásával készítették. A
színtelen párlat egy részét további áztatással ízesítették, az így kapott zöld kivonatot visszakeverték
a párlatba, majd az egészet ~68% v/v%-ra hígították. A ez a márka is borpárlatból és mindössze hat
növényi összetevőből (fehérüröm,ánizs, római édeskömény citromfű, bárányüröm és izsóp) készült.
Sambuca: csillagánizs ízű, olasz eredetű likőr specialitás. Eredetileg színtelen.. Előállítása során a
vízgőz desztillációval előállított illóolajat tiszta alkohollal elegyítik, majd cukorszirupot, valamint
különböző színezékeket és íz anyagokat kevernek hozzá. Palackozás előtt típustól függűen 38–44
v/v %- os alkoholtartalomig hígítják. A receptje titkos, azonban egyes változataiban találunk fekete
bodza, édesgyökér összetevőt és az alkalmazott olaj lehet esetlegesen a zöld ánizsé is.
• A likőrök jellemzése, fő fajtái és a jellemző kivonatolási eljárások
A likőr (a francia liqueur szóból) olyan szeszes ital, melyet nagy mennyiségű hozzáadott cukorral
édesítenek, és általában különböző élelmiszerekkel vagy aromákkal ízesítenek. Alkoholtartalma
legalább 15 v/v%. A felhasznált alkohol lehet mezőgazdasági eredetű alapanyagokból erjesztéssel
és lepárlással készült párlat, vagy 95,6 v/v-os finom szesz.
A likőröket általában nem érlelik, de gyakran pihentetik az íz anyagok összeérésére.
Fajtái:
• növényi likőrök /keserű likőrök/bitterek
• gyümölcslikőrök
• emulziós likőrök (tejszínlikőrök, krémlikőrök)
• ánizslikőrök
• egyéb likőrök (kávé-, dió- kakaólikőrök)

Növényi likőrök/bitterek fő típusai
A növényi likőrök az alkoholban kivonatolt gyógynövények. A növényi likőrök közé tartoznak a
keserűlikőrök is, melyek a (likőröknél időnként alacsonyabb cukortartalmú vagy cukrozatlan)
bitterek közé is sorolhatók. Általában aperitifként vagy digesztifként fogyasztják őket.
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• Chartreuse : a világ legtöbbféle gyógynövényét (~130) tartalmazó gyomorkeserűje. Eredetileg
francia szerzetesek készítették, száműzték őket így a titkos ital receptje átkerült, Tarragonába
(Spanyolország), ahol ma is gyártják.A Chartreuset-t két változatban gyártják, a sárga színű
édesebb, enyhén mentolos ízű, relatíve kisebb alkoholtartalommal (40 v/v%), míg az ital zöld
színű változata szárazabb és erősebb (55 v/v%).
A gyártás részletei nem ismeretesek, mindössze annyit ismerünk, hogy tölgyfahordóban érlelik.
• Angostura: 4 növény kivonatát tartalmazza (például: gyömbér, szegfűszeg és fahéj).
Gyógynövényekből készült egyik legismertebb keserű likőr márka. Alkoholtartalma: 44 v/v%.
1824-ben készítette a venezuelai Angosturában egy német katonaorvos.
• Bénedictine: 27 fajta gyógynövényből, gyümölcsökből és alkoholból. Alkoholtartalma: 30 v/v%
Sötétvörös színű francia gyógynövénylikőr. 1510 óta készítik egy titkos Benedek-rendi recept
alapján Normandiában
• Galliano: Kb. 70 különböző gyógynövény-kivonatból készítik Aranyszínű, édes, fűszeres,
vaníliás ízű olasz gyógynövénylikőr. Előállítási módja a mai napig titok.. Létezik narancs és
mandula aromával ízesített változata is. A galliano és a narancsízű Sambuca di galliano
alkoholtartalma 35 v/v%, a mandulaízű Amaretto di galliano-é 28 v/v%
• Drambuie: Skót whisky-méz likőr. Skót gyógynövényekből, whiskyből és mézből áll.
Alkoholtartalma 40 v/v%.
• Jägermeister: 56 különböző gyógynövényből készült német gyomorkeserű. Az alsó-szászországi
Wolfenbüttelben állítják elő és palackozzák. Alkoholtartalma:35 v/v%. 1934 óta létezik. (Göring
schnaps)
• Underberger: német gyomorkeserű. 1846 óta állítják elő az Underberg család titkos receptje
alapján. A különböző országokból származó 43 gyógynövény alkoholos kivonatát lepárolják és
szlovén tölgyfahordóban érlelik.
• Kräuter: német gyógylikőr különlegesség. Gyógynövények és fűszerek alkoholos kivonata
cukorral édesítve. Alkoholtartalma 15-40 v/v% között változhat. A recept közép-kori eredetű
alkoholos gyógykeverék.
• Becherovka / „karlsbadi Becher-keser_”: cseh, a korábbi Karlsbadból származó, zöldes-sárgás
színű bitter. Ánizzsal, fahéjjal és kb. 32 más gyógynövénnyel, fűszerrel ízesítik.
Alkoholtartalma:38 v/v%. A recept: a 21 gyógynövényből összeállított keveréket zsákokba rakva
egy héten keresztül áztatják alkoholban, majd az így elkészült kivonatot tölgyfahordókba öntik,
ahol vízzel, borpárlattal, cukorral és egyéb adalékokkal együtt 2-3 hónapig érlelik.
• Magyar bitterek Zwack Unicum: az Unicum az egyik leghíresebb magyar védjegy, amely a
Zwack cég tradicionális gyomorkeserűjét jelöli. Receptje titkos, az esztergomi Prímási- és
Főkáptalani Levéltárban van titkos letétben. Az étvágygerjesztő hatású erőteljesen keserű, száraz
jellegű likőr, főként apertifként fogyasztják Előállítása hasonló az Underberghez: több mint 40
féle gyógynövényt néhány hétig finomszeszben áztatnak. Felhasználás előtt az alkoholos kivonat
adott részét lepárolják, és az Unikum sajátságos zamatának elérésére hat hónapig
tölgyfahordóban érlelik.
• Pannonhalmi Bencés Keserűlikőr: A jótékony hatású Bencés Keserűlikőr Reich Elek 1730-as
évekből származó receptje alapján készül. A jellegzetes aromát 7 gyógynövény keveréke és 12
illóolaj kivételes összhangja biztosítja. Alkoholtartalma:38 v/v%.
• St. Hubertus 33: a St. Hubertus fiatalított változata. A likőr alapja finomszesz, legfontosabb íz
anyaga a narancshéjkivonat, valamint egyéb fűszerek egyszerű illetve lepárolt kivonata. Emellett
cukrot, a zöldes barnás színt beállító szeszkaramellt és citromsavat tartalmaz. A likőrt rövid ideig
tölgyfahordóban és az új terméket 33 v/v% alkoholtartalommal palackozzák.
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•

Zsindelyes Bazilita Keserű Likőr: a Máriapócsi Bazilita szerzetesek hagyományai alapján
jonatán almapálinkában, mintegy 33 gyógynövényt kivonatolnak, egy kis mézzel ízesítenek, és
tölgyfa hordóban érlelnek.

•

Különleges gyümölcslikőrök
A gyümölcslikőrök készítéséhez egész vagy összezúzott gyümölcsöket használnak fel, melyeket
hagyományosan alkoholban kivonatolnak.
A citrusféléknél általában csak a héját, melynek kivonatolt extraktját id_nként le is párolják (pl. a
triple sec).
A likőrökhöz használt alkohol a legtöbbször finomszesz, de előfordul többek közt az adott
gyümölcs párlata vagy brandy, konyak,illetve rum is.
Az Európai Unióban a gyümölcslikőrökhöz nem használhatók aromaanyagok,csak a „gyümölcs ízű
likőrökhöz”
•
•
•
•
•
•
•

•

Limoncello: olasz eredetű citromlikőr
Curaçao: egy különleges narancsfajtából (a valenciai larahának nevezett keserűnarancs - alfaj
) kivont esszenciák és egzotikus fűszerek felhasználásával fejlesztették
Triple sec: a Curaçao likőr változata. Különbözőszárított keserű és édes narancshéjból készült
likőr
Maraschino: eredetileg dalmát cseresznyelikőr, de ma már az olasz változata az ismertebb.
Savanyú marasca-cseresznyéből készül
Cointreau: francia. A likőrben vegyítették az édeskesernyés narancsízt a világ
legegzotikusabb gyümölcseinek aromájával.
Grand Marnier: francia, Cognac vidékéről származó áttetsző borostyánszínű, konyak alapú
francia likőr
Umeshu: japán barack likőr, melyet az ume, japán kajsziból (prunus mume) készítenek

Likőrborok jellemzői, definíciók és fő kategóriák
Definiciója: A likőrbor (fortified wine) olyan bor, melynek természetes alkoholtartalmát avinálással
növelik. Fő kategóriái:
• csemege
• ürmös
• fűszerezett borok
• élesztőhártya alatt érlelt borkülönlegességek.
A nagyobb alkohol- és cukortartalmú termékek csak természetes borból készíthetők. Az
alkoholtartalom max.: 22,5 v/v %. A cukortartalom legfeljebb 300g/l., az élesztőhártya alatt
érlelteknél 150g/l.
A cukortartalom alapján megkülönböztetünk száraz (0-40 g/l), félszáraz (40,1-80g/l) és édes (80,1300g/l) likőrborokat.
A minőségi likőrborokhoz általában érlelt borpárlatot használnak, de a „szeszezéshez” töményített
bor, misztella (szeszezett must), semleges ízű szőlő-, gabona- vagy egyéb mezőgazdasági
terményből készült párlat, illetve finomszesz is alkalmazható. A földrajzi jelzők is
meghatározhatják, hogy egy-egy likőrborhoz milyen párlatot kell használni. A hozzáadott párlat
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alapanyaga és a lepárlás módszere (egyszeri vagy lepárlóoszlopos desztilláció) is befolyásolhatja a
likőrbor ízét.
Likőrborok jellemzőparaméterei:
Megnevezés
Csemegebor
Élesztőhártya alatt érlelt bor
Ürmös bor
Fűszerezett bor (vermut)
41. táblázat: likőrborook jellemzői
•

EtOH
(v/v%)
12-22,5
15-22,5
15-22,5
14,5-22,5

Cukormentes
extr. (g/l)
18
20
18
13

Titrálható
sav (g/l)
min. 4
max. 5
3,5-6
min. 3

Cukor
(g/l)
0-300
0-150
0-300
0-300

Élesztőhártya alatt érlelt borkülönlegességek ( spanyol sherry régiók)
A sherry jellegű likőrborok készítésénél kiemelkedő szerepe van a hártyaképző borélesztők aerob
anyagcsere tevékenységének. A hártyaképzés els_sorban a galaktózt nem hasznosító S. cerevisiae
Az ilyen típusú borok készítésének „őshazája” Dél-Spanyolország, az Andalúziában lévő Jereziborvidék, melynek világszerte nevezetes bora a Xérěs (angolul sherry) már háromezer éve ismert.
A sherry egyedisége elsősorban sajátos készítésmódjában („serrizálás”) és a hártyaképző
borélesztők aerob anyagcsere-tevékenységében rejlik. A Xérěs borok különleges jellegének
kialakulásában döntő tényező a borvidék ökológiai adottsága és a természetes úton szelektálódott
hártyaképző élesztő.
A legfontosabb jerezi bortermelőkörzetek:
• Jerez de la Frontera,
• Puerto de Santa Maria,
• Sanlucar de Barrameda
A borvidék évi bortermelése meghaladja a 2 millió hl-t.
A Xérěs borok készítésének a lényege az élesztőhártya alatti érlelés. Az élesztőhártya („flor”)
optimális fejlődésének alapfeltétele az új bor alkoholtartalma 14-15,5 v/v%, pH értéke (3,1-3,4), a
hőmérséklet (18-20 0C) és a darabban tartás. Az érlelést bodegákban solera-módszerrel (egymás
fölött elhelyezett tölgyfa hordósor) irányítják. Így fél-folyamatos rendszerben megoldható a hártya
alatti borok időszakos cseréje. A serry hordók (bota) űrtartalma: 516 l.
A tradicionális jerezi borkészítés a solerákban történik:
• must erjesztése
• borkezelés (fejtés, avinálás)
• sherryzálás
• utóérlelés

Különleges csemegeborok (Portói, Marsala)
Két féle eljárás: erjesztéssel és keveréssel készített csemegeborok ismeretesek.
Az erjesztéses eljárással harmonikusabb italokat kapunk. Ezzel az eljárással készül a legtöbb ismert
dél-európai ismert csemegebor különlegesség Malaga, Madeira, Marsala, Portói, stb.
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Portói
( Portói bor): eredet megjelölés és nem fajtanév. A portói a portugáliai Norte régióban található
Duero völgyében készülő likőrbor. A bor és termőhelye 1756 óta védett (Pombal márki rendelete).
Általában édes vörösbor, melyet borpárlattal kevernek.
A mustot rövid ideig a törkölyön hagyják és 3-4 nap erjedés után ~70 v/v% alkoholtartalmú
borpárlattal leállítják az erjedést. A lefejtett borokat Portóban 550 l-es szivar alakú hordóban érlelik
4-8 évig. A portói borok:~ 19-20 v/v% etanolt és 3-13% cukrot tartalmaznak. A főtípusok:
• Porto Branco :fehérszőlőből készül. Az egyetlen portói változat, amelyet édessége alapján
kategorizálnak: seco (száraz), meio-seco és doçe (édes).
• Porto Ruby : kékszőlőből készített és legfeljebb öt évig érlelt, rubinszínű bor. Ezt is nagy,
fából készült tartályokban érlelik. Fiatalos jegyeket hordoz, illata a piros bogyós
gyümölcsökére emlékeztet.
• Porto Tawny : kékszőlőből készített és több mint öt évig érlelt bor. Színe a hosszú érleléstől
az oxidáció miatt kifakul; erről kapta a nevét (tawny = topáz). Az alap tawny többféle és több
évjáratú bor házasításával állítják elő, átlagosan három év érlelés után. Ekkor a nagy
tartályokból kisebb, jellemzően 534 literes, szivar alakú fahordókba fejtik át. Ízében
felfedezhetőa dió és a mandula, majd idővel további zamatok (például csokoládé, kávé, méz)
jelenhetnek meg benne.
Marsala
A szicíliai Marsala régióból származó, avinált, bor. A Marsalát általában fehér szőlőfajtákból
(Grillo, Inzola, Catarratto) állítják elő. A Marsala alkoholtartalma:15-20 v/v%. A marsala borok
osztályozásának az alapja az érlelési idő (1-10 év), a szín és a cukortartalom. A szín és az érlelés
alapján történő osztályozás: oro (aranyszín), ambra (borostyánszín) és a rubino (rubinszín), amely
vörösborból készült.49

XX.1. A borok ételkészítésben , párosításban történő alkalmazása
Egy jó séf, egy mesterszakács a borokhoz is ért. Fontos, hogy minél szélesebb körű ismeretek
birtokában van a borok tekintetében, annál komplexebb módon tud ételeket tervezni, menüsorokat,
tematikus esteket megalkotni, továbbá a sommelierrel közösen alkotni, együtt dolgozni.
Fontos azonban, hogy a sommelier a szakember, ezért nem szabad túlzásokba esnie a
mesterszakácsnak. Ez alapszabály! A sommelier az ételekhez ajánlja a borokat, mely során
figyelembe veszi, hogy:
-

milyen az adott étel stílusa
a harmoniája
a színek, ízek világa
a savassága, üdesége az ételnek
milyen szájérzetű , milyen textúrák vannak alkalmazva
milyen illat komponensek kerülnek ki az ételből stb.

A séf feladata azonban egy teljesen más oldalról történő megközelítés. Az étel-bor párosítás során
az ételeket illendő először több oldalról megvizsgálni, elemezni, mielőtt megtervezzük.

49
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Fontos, hogy:
-

a nyers alapanyag illatát, ízét is vizsgáljuk meg (pl.frissítés során friss, hőkezeletlen brunoisera vágott angolzellert használunk)
a hőkezelési módokat úgy válasszuk meg, hogy a bor teste, textúrája illeszkedjen a fő
elem/elemek állimányához
a zöldfűszerek együttes illatvilágát
az étel lecsengését
az ízek tartósságát
az íz-illat dominanciát

Néhány példa bor-étel párosításra50:













PORTUGIESER: szárnyas és marhasültekhez, borjúpaprikáshoz, halászléhez
KADARKA: borjú- és bárányhúsokhoz, halászléhez, gulyáshoz, paprikásokhoz,
makarónihoz, spagettihez
KÉKFRANKOS: sült disznó- és marhahúsokhoz, paprikásokhoz, vadpecsenyékhez, márvány
sajthoz
CABERNET FRANC: vadételek, belsőségekkel készült ételekhez, vadashoz,
báránysültekhez, füstölt sajtokhoz
CABERNET SAUVIGNON: frissen sütött marhahúsokhoz, vad-pörkölthöz, gombás
ételekhez, kemény és kékpenészes sajthoz
MERLOT: meleg sonkához, pácolt liba-kacsa ételekhez, füstölt nyelvhez, ementáli sajthoz
ROSÉK ÉS SILLEREK: főtt-párolt sertéshúsokhoz, hideg sültekhez, felvágottakhoz, zöldségés krémlevesekhez, kecskesajthoz
CHARDONNAY: szárnyas sültekhez, malac sültekhez, sült- vagy rántott halakhoz, Pannon
sajthoz. Barrique bora jól illeszthető a füstölt sajtokhoz is.
HÁRSLEVELŰ: tartalmas levesekhez, szárnyas vadak és borjúhúsokhoz, pástétomokhoz,
gyümölcsös desszertekhez
OLASZRIZLING: szendvicsekhez, hideg sültekhez, kocsonyához, halászléhez, borjúból
készült ételekhez, Camembert, Séd brie sajtokhoz
RAJNAI RIZLING: kiváló aperitifnek, tartalmas levesekhez, töltött káposztához,
pörköltekhez, hideg sültekhez, Trappista, Óvári, Camember sajthoz
TRAMINI: fehérhúsú szárnyasokhoz, libamájhoz, sült halakhoz, gyümölcsös körítésű sertésés borjúételekhez, desszertekhez.

A fent említett szőlőfajták és a belőlük készíthető borok főbb aromái a 2. sz. mellékletben
találhatóak.

XX.2. A pálinka ételkészítésben történő alkalmazása
Az alábbiakban az azonos molekulákkal történő alkalmazás alapján, egy pálinka menüsort szeretnék
bemutatni. Fontos megjegyezni, hogy a pálinkával történő ételkészítés során a végén adjuk hozzá az
ételhez, amivel az ízeket, illatokat fokozzuk, frissebbé tesszük. Most azonban egy borvacsora
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jellegének megfelelően, az étel mellé kínáljuk az 1 cl pálinkát, amelyet az alapanyagok ízvilága
alapján párosítottunk össze.
A kivitelezés során különös figyelmet kell fordítani a(z):
1.alapanyagok megválasztásának szakmai szempontjaira
2.a tervezés lépéseire, szakmai feladatokra
3.technológiai kísérletekre
4.a kísérletek eredményeire és azok értékeléseire
5.az ajánlott pálinkák érzékszervi párosítási alapjaira
Menüsor:
Amuse Bouche: Sous-vide kacsamell, konfitált kacsazúza, savanyított hagymákkal és körte zselével–
Granny smith alma pálinka
Indoklás:Ezen fogásban két almatermésű gyümölcs alkotja a fő profilját az ételnek. A granny smith
és a vilmoskörte aromatikáját tekintve kiváló párosítás. Az almás, almavirágos, könnyed, jázminos
jegyek, a viaszos olajos testtel szépen harmonizálnak a körte friss, fűszeres, hűsítő szájérzetével.
Ugyanilyen tulajdonsággal bír a rozmaring is, amely az étel egyik fő alkotó eleme, a kacsamell
füstölésénél igen nagy arányban alkalmaztuk.
Hideg

előétel:

Libamáj

terrine

áfonya

variációkkal

–

Néró-izabella

kékszőlő

pálinka

Indoklás:A hízott libamáj, illetve kacsamáj és a szőlő egy összetartozó, örök páros. Rendkívül
jól harmonizál a tokaji aszú, a szamorodni a májjal. Azonban én egy másik párosítást javasolnék,
hogy „lépjünk ki a megszokott” ízekből. Az áfonya aromatikája rendkívül széles spektrumon mozog.
Egyszerre édes, erdei gyümölcsös, és savas gyümölcs. Illata hőkezelés után is tartja a jázmin
virágosságot, az ibolya illakarakterét, a citrusokat. Az ételkészítés során különböző textúrákban,
különböző hőkezelésekkel, különböző aromatikai hatásokat erősítettem fel, melyek során az alábbi
vegyületek voltak dominánsak:
Molekula elnevezése:

Aroma leírása:

Para-cymenne

Gyógyszeres, citrusos

Linalool

Citrusos, verbénás

Di-methyl benzeen

Bodzavirág, jázminvirág

Benzyl butyrat

Virágos, szilvás jegyek

42.táblázat: áfonyában található főbb aromák GCMS módszer meghatározásával51

Ezen eredményeket figyelembe véve esett a választásom egy házasított pálinkára., a néró-izabella
szőlő házasításra. Ezen két pálinka házasítása (36% Néró, 74% Izabella) tökéletesen hordozza
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magában az áfonya jegyeit, a virágosságot, az édeskés, hársmézes illatokat és ízeket. Fontos
megjegyezni, hogy nem csak kiegészíti, hanem együtt kóstolva felerősíti a szilvás jegyeket, olajos
szájérzete gyönyörűen harmonizál a máj textúrájával, továbbá a citrusokkal együtt üdítően hat, frissíti
az étel teljes élményét, érzetét.
Meleg előétel: Konfitált fogasfilé, édesköménnyel, grillezett paprikás gnocchival, citrusokkal,
zöldborsó hajtással, Sauvignon Blanc borpárlat
Indoklás: Az alábbi táblázat tartalmazza azon aromákat, amelyek az étel fő jellegét adják, azonban
fontos megjegyezni, hogy ezen aromák más-más részben találhatóak meg a kaporban.
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Molekula elnevezése:

Aroma leírása:

Para-cymenne

Gyógyszeres, citrusos, eukalpitusz

Karvon (kapor virágban található mag)

Gyógynövényes, mentaolaj

Limonén (kapor virágban
mag)

található Citrusok, citrushéj

Α-fellandrén (levelekből nyert olajból)

Édeskömény, ánizs

β- fellandrén

Gyantás, frissítő aromák

43.táblázat: kaporban található főbb aromák52

A fogáshoz egy Sauvignon blanc borpárlatot párosítottam. Jogos lehet a kérdés, hogy illendő-e,
illetve szakmailag helytálló-e, hogy egymás után két szőlőből készült italt kínálunk. A válasz igen!
Teljesen helytálló, ugyanis az első fogásnál szőlő pálinkát kínáltam, ezen fogásnál pedig szőlőből
készített bort és annak párlatát. Aromaszerkezetileg egyrészt teljesen más a két termék, hiszen az
egyik egy kékszőlő, a másik egy fehér szőlő. Technológiailag vizsgálva a borpárlat, egy teljesen
más illatot, ízvilágot és szájérzetet nyújtó termék. A fő párosítási cél a citrusok, és a kapor. A
sauvignon blanc ásványossága, kissé keményebb textúrája, a szép savakkal tökéletesen, felerősödve
jelenik meg a párlatban, amely rendkívül széles palettán harmonizál az étellel. A citrusos, virágos
karakter tökéletesen passzol a citrus variációkhoz, az ásványos, ánizsos jelleg az édesköményhez.
Vegán főétel: Vaníliás rizottó, cékla ravioli, gesztenyés cékla zselével, fürtös meggy redukcióval
édesgyökér pürével - Erdei meggypálinka
Indoklás:A fogás két fő vezérvonalát a cékla és az édesgyökér nyújtja. A cékla salátában található
néhány tárkony levél kizárólag a füstösség okozta ízvilágot kívánja kiegészíteni.
Az édesgyökér fő vezéraromái az ánizs és az eukaliptusz, némi földes aromákkal kiegészítve. Éppen
ezért is ideális párosítás a céklával. Azonban fontos megvizsgálni az aroma egyezőséget is. Főként
fenilpropanoidok és terpének alkotják a vezérvonalat, mint például az eugenol, az estragol, 1,8cineol. Az eugenol a szegfűszeges, gyümölcsös aromákat biztosítja, az estragol a tárkonyban is
található „hideg ízérzetet” biztosító aroma, az 1,8-cineol pedig az eukaliptuszos íz és illatvilágot.
Rendkívül színes és izgalmas az édesgyökér, mert hőkezelés után olyan aromák keletkeznek, mint
például a füstös, pattogatott kukoricás, földes aromák. A céklában találhatóak terpének, mint
például a borneol, vagy az eugenol, szintén megtalálhatóak az édesgyökérben, azonban más-más
arányban így teljesen felerősítik egymást. (CHARTIER, F. 2011).
A választásom egy rendkívül izgalmas pálinkára esett, az erdei meggy, agy kései meggyből
készített pálinkára. Illatában rendkívül színes, főként a benzaldehid okozta mandulás jegyek,
fahéjas, szegfűszeges jegyek, frissen reszelt csokoládéval. Ízében intenzív fahéj, és csokoládé,
lecsengésében hársfavirág, vastag, olajos szájérzettel. Ezen pálinka széles körben hordozza az étel
szinte minden aromáját, amellyel tökéletes ízbombát tudunk okozni vendégeinknek. A szarvas
kifejező ízét kiemeli, felerősíti, a gesztenye édességével szépen harmonizál.
Deszert: Csoki-kávé-fehér ribizli – Érlelt szomolyai feketecseresznye pálinka
52
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Indoklás:Ezen desszert egy valódi ízbomba. A fő vezérvonalat a kávé, a csokoládé és a mandula
hármasa adja meg. A hozzá ajánlott érlelt szomolyai fekete cseresznyepálinka aromái – csokoládé,
vanília, dohány, fahéj, bors, keserűmandula, cseresznye virág – tökéletesen egészítik ki a koncentrált
csokoládét, a tömör testes kávés berkenyés karaktert, melyet egy enyhén csípős, pezsegős fekete
cseresznye sorbet tesz tökéletessé. Ideális lezárás, a meleg és hideg ízek harmonikus játéka. 53
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Táblázatok jegyzéke
1.táblázat: fűszerek és élettani hatásaik
2. táblázat: alapanyagok és hozzáillő fűszernövények azonos aromaegyezőség alapján
3.táblázat. kocsonyásító anyagok, zselék kísérleti eredményei
4. táblázat: különböző fa típusok és elérhető főbb íz és illat aromák
5. táblázat: levesek csoportosítása
6. táblázat: zöldségfélék és a hozzájuk illő ízesítő anyagok
7. táblázat: fermentálás során fellépő érzékszervi tulajdonságok és magyarázatai
8. táblázat: pácok és funkcióik
9.táblázat: borjú főbb húsrészeinek javasolt elkészítési technológiája
10.táblázat: marha főbb húsrészeinek javasolt elkészítési technológiája
11. táblázat: bélszín sütési fokozatai, technológiai jellemzői, idegen kifejezései
12.táblázat: sertés főbb húsrészeinek javasolt elkészítési technológiája
13. táblázat: malac császár hőkezelési vizsgálatainak eredményei
14. táblázat: malac császár érzékszervi vizsgálatainak eredményei
15. táblázat: szarvas húsrészeinek javasolt felhasználási módjai
16. táblázat: őz húsrészeinek javasolt felhasználási módjai
17. táblázat: vaddisznó húsrészeinek javasolt felhasználási módjai
18. táblázat: vadnyúl húsrészeinek javasolt felhasználási módjai
19. táblázat: I. osztályú vadszárnyasok javasolt felhasználási módjai
20. táblázat: II. osztályú vadszárnyasok javasolt felhasználási módjai
21. táblázat: bárány főbb húsrészeinek felhasználási módjai
22. táblázat: fehér húsu szárnyasok általános jellemzői
23. táblázat: barna húsu szárnyasok általános jellemzői
24. táblázat: kacsamell filé hőkezelési vizsgálatainak eredményei
25.táblázat. kacsamellfilé érzékszervi vizsgálatainak eredményei
26. táblázat. különböző elkészítésű kacsamell érzékszervi bírálatához kialakított pontrendszer
27.táblázat: csokoládéban található aromák
28. táblázat: gyümölcsök fajtáinak jellemzői és javasolt elkészítési technológiái
29. táblázat: cukor alkoholok
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30. táblázat: cukor kivonatok
31. táblázat: cukor rostok
32. táblázat: cukrok
33. táblázat: módosított cukrok
34. táblázat: mesterséges édesítőszerek
35. táblázat: természetes édesítőszere
36. táblázat: nullkalóriás édesítőszerek
37. táblázat: magas glikémiás indexű édesítőszerek
38. táblázat: közepes glikémiás indexű édesítőszerek
39. táblázat: alacsony glikémiás indexű édesítőszerek
40. táblázat: alacsony glikémiás indexű édesítőszerek
41. táblázat: Whisky fajták fő jellemzői
42. táblázat: likőrborook jellemzői
43.táblázat: áfonyában található főbb aromák GCMS módszer meghatározásával
44. táblázat: kaporban található fő aromák

148

I.sz. melléklet:
Kenyér érzékszervi bírálata
A sütőipari termékek minőségi követelményeit a Magyar Élelmiszerkönyvnek a
sütőipari termékekre vonatkozó 2-81 sz. irányelve, valamint a termékek gyártmánylapja
rögzítik. A minősítés az érzékszervi tulajdonságaik alapján történik.
Az érzékszervi tulajdonságokat a 20 pontos rendszerű bírálattal kell értékelni.

A termék érzékszervi tulajdonságai:






alak- és termék tömegével arányos térfogat
héj
bélzet
illat
íz

Az értékmérő tulajdonságok mindegyikére 5 pont adható.
Az öt tulajdonság eltérő jelenségének kiemelésére súlyozó faktort kell alkalmazni. A
faktorok összege 4, így az öt tulajdonságcsoport elérhető legmagasabb pontszáma 20
pont. (5x4)

A tulajdonságcsoportok súlyzófaktorai termékcsoportonként.

Termék csoport

Alak

Héj

Bélzet

Szag

Íz

súlyzófaktora
Kenyérfélék

0,6

0,6

1,4

0,4

1,0

Vizes tésztából készült termékek

0,8

0,6

1,4

0,4

0,8

Tejes tésztából készült termékek

0,6

0,6

0,8

1,0

1,0

Dúsított tésztából készült termékek

0,8

0,6

1,0

0,8

0,8

Tojással dúsított
finom pékáruk

0,8

0,6

1,0

0,6

1,0

Omlós tésztából készült finom pékáruk

0,6

0,6

1,2

0,6

1,0

Leveles

0,6

0,6

1,2

0,6

1,0
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tésztából

tésztából

készült

készült

finom

pékáruk
Egyéb sütőipari termékek

0,6

0,6

0,8

1,0

1,0

Díszmunka

2,4

1,0

0,2

0,2

0,2

Minőségi követelmények
Érzékszervi jellemzők:








Alak:a terméktípusra jellemző, szabályos, arányos, ne legyen torz alakú
Héj: a terméktípusra jellemző színű, fényű, sima vagy cserepes, esetleg szórt
és/vagy vágott, ne legyen végigrepedt, kormos, szennyezett, égett, ázott,
átnedvesedett vagy feltűnően sérült
Bélzet: a termék átsült, a héjtól nem elváló, a felhasznált liszt jellegének
megfelelő egyenletes színű, egyöntetű állományú, rugalmas, csomómentes, ne
legyen szalonnás, ragacsos, ne legyen morzsálódó, széteső, ne tartalmazzon
idegen anyagokat, csomókat és ne legyen mikroorganizmusok által károsított
Íz és illat: a terméktípusra jellemző aromájú, ne legyen idegen ízű vagy szagú
A díszmunka megítélése: a díszmunka legfőbb értéke az alkalmazott
technikai színvonal.
Minőségi kritériumok:






célnak, témának megfelelőség
arányosság: alak, térfogat
alkalmazott anyagok harmóniája
díszítés mértéke (túldíszítettség hátrányos)
esztétikai érték: forma

Az érzékszervi bírálat végrehajtása
Az alak, külső megjelenés: vizsgálat az egész, fel nem vágott termék megszemlélésével
kezdjük el. Megállapítjuk az alaki tulajdonságokat, a térfogat a termék tömegével
arányosnak látszik-e.

A héj tulajdonságainak vizsgálata: terjed ki a felületi jellemzőkre, a színre, a héj
fényére, szerkezetére, állományára. A héj vastagságát felvágott terméken kell vizsgálni,
ezen kívül meg kell állapítani azt is, hogy a héj a bélzettel összefüggő-e.
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A bélzet tulajdonságainak vizsgálatát: frissen felvágott terméken kell elvégezni. Meg
kell állapítani, hogy a szín a termék jellegének megfelelő-e és hogy kellően egyenletese. A sízn vizsgálatánál tekintettel kell lenni arra, hogy a nagyobb víztartalmú vagy
durvább szövetszerkezetű bélzet színe sötétebbnek látszik, mint a kisebb víztartalmú,
vékonyabb pórusfalú terméké. A bélzet szerkezetét tapintással is meg kell vizsgálni. A
vizsgálatot olyan szeleten kell elvégezni, amelyet közvetlenül vizsgálat előtt a termék
közepéből vágtak ki. A lágyság illetve a merevség megállapításakor a szeletet előbb
enyhébben majd erőteljesebben összenyomjuk. Ismételt összenyomáskor – az ellenállás
csökkenése miatt – a bélzetet egyre lágyabbnak érezzük, ezért az összehasonlításra
kerülő szeleteket mindig azonos módon kell összenyomni.
A rugalmasságot a lágyság elbírálása után kell vizsgálni úgy, hogy a szeletet a
hosszirányra merőlegesen hüvelyk – és mutatóujjunk között könnyedén összenyomjuk.
A ragacsosság illetve morzsolódás megállapítására, hüvelykujjunkat kétszer-háromszor
a szeleten végighúzva megfigyeljük, hogy közben mennyi morzsa keletkezett a
szeletelés alkalmával. A ragacsosságot a tapadás mértékéből állapítjuk meg.

Az illat vizsgálatát: úgy kell végrehajtani, hogy a félbevágott termék metszési felületét
néhányszor összenyomjuk, és közben megszagoljuk a belsejéből kiáramló illó
anyagokat.
Az íz vizsgálatakor: elsősorban azt kell megállapítani, hogy az íz megfelel-e a termék
jellegének.
Ízleléskor meg kell állapítani, hogy a termékre jellemző íz mellett nem észlelhető-e:
-

idegen,
túlságosan sós vagy sótlan,
túlságosan vagy nem kellően édes,
túlságosan savanyú,
rágáskor nem került-e fogunk alá kemény, a fogak alatt recsegő, a termékre
nem jellemző idegen anyag
Az ízleléssel egyidőben az állományt is észleljük. Ízleléskor olyan darabot kell a szájba
venni, amelyből nemcsak a bélzet, hanem a héj és az esetleges töltelék tulajdonságait is
meg lehet állapítani.54

5454

www.gymskik.hu/download.php?id=4139
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2.sz. melléklet:
Villányi szőlők-borok főbb illat és íz anyagai55
Portugieser
A Portugieser, különösen a villányi, országosan és nemzetközileg elismert vörösbor.
Értékeit meleg éghajlatú termőhelyen mutatja meg igazán.
A teljesen érett kék szőlőből készült Portugieser:






mélyvörös színű,
mérsékelt savtartalmú,
lágy karakterű.
Harmonikus, ibolyára emlékeztető illattal és zamattal rendelkezik.
Ideális „ivóbor”.

A Portugieser erős hozamkorlátozás mellett, meglepően szép az újhordós érlelésű
változata is. Finom rozébort is készítenek belőle. Frissességét, gyümölcsösségét
általában a következő szüretig őrzi meg. A népszerű Márton-napi borünnep is a
Portugiesernek köszönheti sikerét, hiszen újborként is kiváló. A fajtát újborként
készítve (ezt a címkén fel is tüntetik) a tavasz beköszöntéig őrzi meg sajátos aromáit.
Ahogy az étkezési szokások egyre inkább a könnyű ételek irányába mutatnak, úgy ez a
bor is egyre népszerűbbé válik.
Kadarka
A Kadarkát magyar fajtának tekintjük, pedig a délvidékről került hozzánk a török
hódoltság idején.
A Kadarka bő termésre képes, de bő termésből készült bora gyenge minőségű.
Gondoskodással, odafigyeléssel igen figyelemreméltó bor készíthető a Kadarkából.
Hagyományos művelésben – bár az időjárástól nagyban befolyásoltan – kitűnő, semmi
mással össze nem hasonlítható íz- és illatanyagokkal rendelkezik.




55

Fűszeressége,
magas savtartalma,
tartózkodó íz- világa kitűnően párosult a hagyományos magyar konyha ételeihez,
amellett – főként a „vékonyabb” évjáratokban – önmagában is könnyen iható.
Igazi „társasági-bor”.Kiemelkedő évjáratokban valami egészen különleges,

https://villanyiborvidek.hu/hu/villanyi-borvidek/vorosborok/portugieser
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csokoládé-meggyes, fűszerpaprikás íz-komplexumot képes magában hordozni.
Általában nem érlelhető hosszú évekig, varázsa frissességében van.
Kékfrankos
A Kékfrankos nevét egy anekdota szerint a napóleoni háborúk idején kapta, amikor a
Sopronban elszállásolt francia katonák francia frankért vásárolták a bort. Az óta hívják
kékfrankosnak.





Rubin- vagy mélyvörös színű,
férfias, karakteres,
csersavban gazdag, testes,
zamatos borát sokan kedvelik, a gazdák nagyburgundinak is nevezik.

A Kékfrankos bora aránylag lassan fejlődik, egyéves korára az érdességét finom
bársonyosság váltja fel, nemes ízével legbecsesebb vörösboraink közé tartozik. Nemcsak
önmagában, hanem házasítva is kitűnő tulajdonságokat mutat, megtartva markáns
karakterét. Finom rozébora egyre kedveltebb.

Cabernet Franc
Elegáns, összetett, gazdag, jó tartású, lendületes bor, illatos fűszerekkel, komoly
struktúrával, élénk, feszes savakkal, bársonyos tanninokkal, azaz szép egyensúllyal. A
cabernet franc Villányban találta meg szellemi otthonát.
Cabernet Sauvignon
A Cabernet Sauvignon bora




gránátvörös színű,
avarillatba hajló,
finom csersavban és zamatban különösen gazdag.

A Cabernet Sauvignon rendkívül komplex illat- és íz-jegyzékkel bír. Ízeiben a fekete
ribizke, a szeder és az eukaliptusz ismerhető fel. Illata talán a cseresznye és cédrus
illatával írható le, de megjelenik benne a füge, a csokoládé és a meggy is. Tanninban
gazdag, mint a Cabernet Franc. Alkoholtartalma ritkán marad 12 százalék alatt. A jó
évjáratok hosszú, akár 5-10 év érlelést is kívánnak, hogy elérjék leggazdagabb
állapotukat. Testessége és meghatározó fajtakaraktere cuvée borokban is kedvelt.
Mindkét cabernet-ből jellegzetes ízű barrique borok is készülnek.
Merlot
A Merlot néhány évtizede honos e vidéken, mézédesre érett bogyóiból

old. 153





mélyvörös színű,
zamatban gazdag,
málnára és rózsára emlékeztető illatú bor készül.

A magában szelíden savas ital jól lekerekíti a cabernet fajtákat, így kiváló társ a
házasításokhoz. Nőies báj és férfias karakter jellemzi a fajta szebb képviselőit.
Chardonnay
A Chardonnay szőlőfajtát a múlt század végén a pécsi Káptalan hozta be
Franciaországból.




Bora karakteres,
jellegzetesen finom illatú és zamatú,
tüzes, testes, erős, harmonikus, gyakran selymes, legtöbb évjáratban kiváló és
feltűnően elegáns.

A Chardonnay leglelkesebb fogyasztói különleges, könnyed megjelenéséért a borok
balerinájának nevezik. Markáns karakterjegyei miatt előnyére válik a barrique-olás.




Illata zöldalma- és tűzkőillat, néha füstre emlékeztet.
Ízében dominálnak a más fajtához nem hasonlíthatóan összetett savak.
Megjelennek benne az érett sárgadinnye, méz, a túléretten szüreteltekben a
vajasság jegyei.

A Chardonnay rendkívül elegáns bor, sokáig érlelhető. A túlérett termésből készült
Chardonnay különlegesnek számít.
Hárslevelű
A Hárslevelű ősi magyar fajta. Napfényben gazdag, üde talajú hegyoldalakon, október
végén érik. Bora jó évjáratokban





feltűnően intenzív,
hársfavirágra emlékeztető illatú,
kellemes zamatú,
kissé fanyar, finom savú, testes.

A Hárslevelű aszúsodott bogyóiból utolérhetetlenül finom, hársmézillatú, zamatos, édes,
természetes csemegebor készíthető.
Olaszrizling
Az Olaszrizling október második felében érik.
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Az Olaszrizling bora:




enyhén rezedaillatú,
keserű mandulára emlékeztető,
tüzes, kissé lágy, csodálatos harmóniájú.

Az Olaszrizling jó évjárat esetén érlelhető. Túlérett, aszúsodott szőlőjéből különleges
minőségű
természetes
csemegebor
készíthető.
Mivel a szőlőtermesztő országok közül nálunk található a legnagyobb mennyiségben,
valamint mert kitűnően alkalmazkodik borvidékeink természeti adottságaihoz, mára
hungaricumként kezeljük.
Rajnai Rizling
A Rajnai Rizling terméséből készült finom,





intenzív illatú,
tüzes, zamatos, karakteres,
férfias jellegű bornak kiemelkedő értéke a gyümölcsíz.
Finom savérzetű, jó évjáratokban különleges minőségű „nagy bor”.

A Rajnai Rizling savai révén nagy érési képességgel rendelkezik, százéves palackjaiból
is kiváló nedűt fogyaszthatunk.
Tramini
A Tramini



finom illatú és zamatú, kissé lágy,
harmonikus, telt, elegáns borát sokan kedvelik.

A Fűszeres Tramini páratlan illatával és zamatával igazi fehérbor-különlegesség.
A Tramini erőteljesen fajtajelleges, kissé muskotályos. A száraztól az édesig sokféle bor
készíthető belőle.

3.sz.melléklet
Idegen szavak, kifejezések jegyzéke

Á la forestiere:(ejtsd: álá foresztyié) erdész módra.
Á point: (ejtsd: á poen) Rózsaszínűre sült húst jelent, tehát se nem nyers, se nem
túl sült, avagy közepesen sült.
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Aberdeen Angus: (ejtsd: engusz) Magas minőségű húshasznú szarvasmarha
Al dente : (ejtsd: áldente) olasz kifejezés (fog krmény) olyan főzési állapot ami
nem teljesen puha
Amuse bouche:(ejtsd: amüz buss). Amuse-gueule. Üdvözlő falatok. Szó szerinti
fordításban a „száj szórakoztatója”. Francia szokásból terjedt el világszerte.
Valójában olyan apró, egy-két harapással könnyen elfogyasztható fogás, amelyet
elegáns éttermekben még az előétel előtt, aperitif mellett kínálnak, jellemzően a
ház ajándékaként.
Assiette: (ejtsd: assziett) a közönségesnél valamivel mélyebb tányér, átvitt
értelemben francia neve levesre következő ételnek, mely a főételt megelőzi így
étvágygerjesztője a további ebédnek, könnyü és ízletes. Ehhez az ételhez kisebb,
úgynevezett assiette tányérkákat adnak.
Au bleu: (ejtsd : ó blö ) kékre sütve a hússzeletet csak néhány pillanatra teszik a
forró rostra, kívül egy kékes-szürkés színt kap, a hús belseje jószerint át sem
melegedett.
Au four: (ejtsd: ó fúr) Hirtelen sült,valamilyen raguval megrakva és rápírítva, de a
csőbensütésre is használják ezt a kifejezést.
Báton:(ejtsd: baton) pálca, kudacska. 1x1 cm vastag 3-7 cm hosszúságura vágott
zöldség
Beefsteak: (ejtsd: bíf szték) Szarvasmarha bontási része. Vesepecsenye vagy
bélszín
Beurre blanc:(ejtsd: bör blan) világos vajmártás
Beurre manie: (ejtsd: bör mányié) sűrítési eljárás, liszttel elmorzsolt vaj, lisztes
vaj
Beurre rouge:(ejtsd: bör rúzs) vörös vaj. salott hagyma és vörös bor redukció,
vajjal elkeverve
Bien cuit: (ejtsd: bijen kvit) Teljesen átsült, illetve átfőtt. (Hús, zöldség)
Manapság inkább ilyeneket fogyasztunk a húsételek közül, ám a zöldségek
esetében ez az eljárás sok tápanyagvesztéssel jár.
Bouchées:(ejtsd: busé) vajas tészta kosár, pástétommal töltve
Bouillon: (ejtsd:buljon) húslé, húskivonat, erőleves
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Bouquet garni: (ejtsd: buké gárni) Zöldség- és zöldfűszercsokor, például
petrezselyem, póréhagyma, kakukkfű, babérlevél stb., amelyet levesek, szószok
ízesítésére használhatunk.
Brunoise: (ejtsd : brünoáz ) julienne kockára vágva, nagyon apró szabályos kocka
1x1 mm
Bruschetta: (ejtsd: brusetta) Szárazon pirított kenyér fokhagymával megdörzsölve,
olíva olajjal meglocsolva. Különbőzö feltétekkel. leggyakoribb a paradicsom
concasse, de lehet padlizsán, máj stb.
Bucatini:(ejtsd: bukatini) Spaghettihez hasonló, de lyukas hosszú tészta.
Canapé:(kánápé): pirított kenyéren készült kb 10 cm-es szendvics
Cannelloni:(ejtsd: kaneloni) Igen nagy átmérőjű, hengeres csőtészta, melyet
(hússal, zöldséggel, sajttal, stb.) megtöltenek, és tűzálló tálon vagy tepsiben,
mártással borítva megsütnek.
Carpaccio: (ejtsd: karpaccsó) Hajszál vékonyra szeletelt, marha hús, pl: bélszín,
hátszín
Champignon:(ejtsd: sampinyon) csiperke gomba
Chateaubriand: (ejtsd: sátóbrian) dupla bélszín java
Chaudeux: (franc. ejtsd: sodó) borhab; fehérbor, citromhéj, tojássárga és porcukor
keverékéből készül és a tüzön keverés közt hevítik, de felforrnia nem szabad,
csupán a forrpontig emelkednie. Ha kész, azonnal tálalandó.
Chutney: (ejtsd: csatni) Sokízű, kelet-indiai mártás, ami gyümölcsöt, zöldséget,
ecetet, cukrot és fűszereket tartalmaz. Lehet darabos vagy sűrű, lágy vagy csípős.
Ciabatta: (ejtsd: csabata) Olivás kenyér, olasz specialitást. Szívós állományú,
nehezen rágható
Cikk: Kisebb szelet, önálló rész egy nagyobb egészen belül, vagy abból kivett
darab.
Cloche:(ejtsd: klós) magas peremű tálfedő.
Cornichon: (ejtsd: kornison) A franciák a cornichon alatt az egész apró korban (5
cm alatt) leszedett savanyított uborkát értik.Két fajtából, a vert petit de Paris-ból
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és cornichon amelioré de Bourgogne-ból készítik,
mogyoróhagymával, vöröshagymával, szemes borssal.

fehérborecettel,

Coulis: (ejtsd: kuli) Olyan átpaszírozott mártás, melybe az eredeti alapanyagból
darabkákat is belerakunk.
Croissant:(ejtsd: kroászan) A híres francia péksütemény, kifli
Dice:(ejtsd: dájsz) Kockára vágott hús vagy zöldség
Duxelles:(ejtsd: dükszel) Apróra vágott gomba, amelyet hagymával, fűszerekkel
együtt vajban megpirítunk.
Écrevisse:(ejtsd: ékröviz) a rákok általános elnevezése a gasztronómiában.
Émincé: (ejtsd: éminszé) vékonyhússzelet
Emulgálás:Az élelmiszerben egy, vagy több, egymással egyébként nem elegyedő
anyag eloszlatása pl: majonéz
En gelée:(ejtsd: an zsölé) kocsonyázott, étel kocsonyában.
Entrecote:(ejtsd: antrökot) duplahátszín szelet.
Escargot:(ejtsd: eszkárgó) éticsiga.
Estragon:(ejtsd: esztrágon) tárkony
Farfalle: (ejtsd: fárfalle) Egyfajta tészta. Közismert nevén "csokornyakkendő
tészta
Fettuccine:(ejtsd: fetucsine) Olasz szalagmetélt, vagy szélesmetélt.
Fingerfood: (ejtsd:fingerfúd) a termék kézzel érintése nélkül, egy harapásra
bekapható (falatnyi) étel
Fleurons:(Ejtsd: floren) vajas félhold forma, vajas tésztából kiszúrva
Fond:(Ejtsd: fun) alaplé
Frite:(ejtsd: frit) olajban vagy zsírban sült burgonyaszelet.
Galette:(ejtsd: gálet) lepény, sütemény, teasütemény.
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Ganache: (ejtsd: ganas)tulajdonképpen egy csokoládés krémet jelöl, amiben a
kiváló minőségű fekete csokoládén kívül tejtermék (tej, vaj, tejszín stb.) van,
sokszor tesznek bele némi likőrt is. Töltenek vele süteményeket, bonbonokat,
tortákat, fánkokat és egyéb desszerteket is, de önmagában, poharas krémként is
kiváló édesség.
Garam masala:(ejtsd: garamaszala) Észak-indiai eredetű fűszerkeverék. alap
összetevői fekete bors, fahéj, szegfűszeg, koriander, kömény, kardamom,
csiliparika por, édeskömény, szerecsendió-virág és szerecsendió, és a helyi
specialitás…
Gorgonzola: (ejtsd: gorgonzola) Tehéntejből készült, rokfort jellegű kék sajt.
Goujon: (ejtsd: guzson) darabolási mód kb; 0,5 x 8 cm
Gourmet:(ejts: gurmé) ínyenc, a nemzetközi gasztronómiában a kifinomult,
különleges ételek gyakori jelzője.
Gratinirozás: gratein mártással átvonás, pl: zöldségek
Guéridon:(ejtsd: geridon) kiegészítő asztal.
Hold-O-Mat:(ejts: holdomat) Alkalmas a már elkészült ételek tálalás kész hőfokon
tartására, de legalább ekkora jelentősége van az alacsony hőfokon történő, lassú,
kíméletes sütéskor
Hors d’ oeuvre:(ejtsd: or dővr) a gasztronómiában világszerte használt kifejezés,
ami minden előétel megnevezésére használható.
Jardinette:(ejtsd: zsardinet) gyümölcskosár, méltó befejezése egy díszétkezésnek.
Jigger:(ejtsd: dzsigör) 2-4-5 cl-es mérőpohár
Julienne: (ejtsd: zsüljen) gyufaszál vékonyságúra metélt zöldség
Jus: (ejtsd: zsü) pecsenyelé
Kapszli: papírhüvely
Marinád: Másképpen ecetes páclé. Pl.: marinírozott ponty
Mascarpone:(ejtsd: maszkarpone) semleges ízű olasz sajtkrém
Mirepoix:(ejtd: mörpoá) 2x2 cm kocka zöldségek (hagyma, srépa, zeller)
zöldségágy húsok párolásához sütéséhez
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Mise en Place:(ejtsd: miz-an-plász) francia konyhai kifejezés, azt jelenti, hogy egy
ételhez még a főzés megkezdése előtt minden szükséges hozzávalót előkészítünk,
főzési folyamat meggyorsítását szolgáló előkészítő műveletek összefoglaló neve.
(pl. a hozzávalók feldarabolása, vagy mártások, alaplevek főzése, stb.
Mousse:(ejtsd: musz) könnyed légies hab, habkönnyű állag, Általában tojás és
tejszín az alapja, elkészítéstől függően lehet, sűrű és krémes, de könnyű és levegős
is.
Nori lapok: Japán neve a különböző ehető tengeri füveknek illetve vörös algáknak
A végtermék egy megközelítőleg 18x20cm-es, 3 grammos, papír vékonyságú,
sötét, fekete-zöld lap.
Oblique: (ejtsd: ablik) hengeres zöldségekből, háromszögletűre formázott ék alakú
vágás. Ferde, rézsútos
Onion brulee:(ejtsd: onion brülé)kettévágott hagymafej megpirítva , pl.:
húslevesek,erőlevesek színezése )
Onion pique: (ejtsd: onion piké) klasszikus tűzdelt hagyma, amikor egy
babérlevelet, szegfűszeggel rátűznek egy tisztított vöröshagymához
Paco jet: (ejtsd: pakodzset) lehetőséget biztosít arra, hogy akár friss, akár
mélyfagyasztott termékeket másodpercek alatt tökéletes minőségű habbá
pépesítsünk. Készíthetünk vele többek között püréleveseket, szorbeteket,
fagylaltokat, szószokat, habokat, használhatjuk kutterként, mixerként vagy
tejszínhabverőként.
Paella: (ejtsd:paéjja) Spanyol eledel, kagylóval, rákkal, hússal dúsított zöldséges
rizs.
Papilotte: (ejtsd: pápilot) papírhüvely, pl: sült csirke comb, borjú filé stb.
Penne:(ejtsd: penne) Tollhegy végű, rövid csőtészta
Pesto:(ejtsd: peszto) , bazsalikomból, olívaolajból, fokhagymából, parmezánból és
fenyőmagbólelőállított szósz
Petit fours:(ejtsd: pötifur) apró édes csemegék, válozatos formában és ízben.
Potpourri:(ejtsd: potpuri) egyveleg, többféle hal vagy hús körettel tálalása.
Raclette:(ejtsd: raklet) sajtétel-specialitás. olvasztott sajtszelet, megsütve.
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Restaurateur:(ejtsd: resztoratőr) az a’ la carte étel tálalásának, kiadásának felelőse.
Ricotta:(ejtsd: rikotta) Hazánkban orda néven ismert.
Rondelle: (ejtsd: u hundell) karikára , korongra vágott zöldség
Rotisaeir:(ejtsd: rotiszer) sütőserpenyő
Roulette:(ejtsd: rulet) vékony fűszerezett szelethús, felgöngyölve, kötözve kisütve.
Röti:(ejtsd: roti) sült, az ételsorban a legrangosabb fogás.
Rumpsteak: (ejtsd: rám szték) Szarvasmarha bontási része, hátszín
Sabayon: Zabaglione (ejtsd: zabajon) néven is találkozhatunk vele, olasz eredetű
édesség, eredetileg cukorból, borból (hagyományosan marsalából), illetve
tojássárgájából készült. Ma már más alapanyagok is kerülhetnek bele, a lényeg,
hogy tojássárgájából melegen habosítva (kis tűzön vagy gőz felett) készüljön.
Saignant:(ejtsd: szényan) angolosan sütés
Salsa: (ejtsd: szalsza) Rengeteg ízben készítik, alapja általában nagyon kicsi
darabkákra aprított zöldség (paradicsom, avokádó stb.), ezt a keveréket ízesítik
sóval, borssal és más fűszerekkel. Kedvelt alkotóeleme a lime (zöldcitrom), ami
egy picit pikánssá teszi az ízeket.
Sambalsauce:(ejtsd: szambálszósz) keleti termék, ecetből, cukorból és tört piros
paprikából készül.
Sauter:(ejtsd: szoté) szotírozás: vékony csíkra vagy apró kockára vágott hús
hirtelen pirítása kevés zsiradékban.
Socle:(ejtsd: szokl) talapzat
Soufflé: (ejtsd: szuflé) felfujt
Textúra: szerkezet, hús szerkezet
Thermomix: (ejtsd: termomikszer) A készülék alkalmas emulgálásra, aprít,
keverésre,
aprításra,
dagasztásra,
turmixolásra,
melegítésre,
hőmérsékletszabályzás 37-100 °C-ig
Topf:(ejtsd: tof) levesestál
Tournedos: (ejtsd: turnédo) bélszin szelet
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Vichyssoise:(ejtsd: visiszuaz) hideg tejszínes póréhagyma krémleves
Vol au vent:(ejtsd: vol o va) vajas pástétom (kosár) 1 db

Konyhai személyzeti hierarchia



























Gardemanger (hidegkonyhai szakács) gárdemonzsé
Confiseur (desszertszakács) konfízeör
Glacier (fagylaltkészítő) gleszié
Pâtissier (konyhai cukrász) pátisszié
Boulanger (konyhai pék) buloanzsé
Hors d'œuvrier (előételszakács) ordüvrié
Entremetier (köretkészítő) ántömityhé
Légumier (zöldségszakács) légümié
Trancheur (zöldségszeletelő) transhőr
Potager (levesszakács) potazsé
Cocottier (tojásszakács) kokotyhé
Friturier (fritőzszakács) frityurié
Tourier (tésztafőző szakács) turié
Saucier (szószkészítő) szoszié
Rôtisseur (sültkészítő) rotyiször
Brocheur (rántott ételek előkészítője) brusher
Grillardin (grillszakács) grierda
Poissonnier (halszakács) pueszonyé
Fournier (sült ételeket készítő szakács) furnié
Boucher (hentes) bushé
Annonceur – (ételdekoratőr) annonszer
Régimier – (diétás ételek szakácsa) rezsinié
Speciális területek
Chef de nuit (éjszakai szakács) shef de nüi
Cuisinier du Personnel ( a személyzetnek főz) kuinár dö perszoner
Tournant (beugró szakács, helyettes) tuhrun
Hierarchia:







Chef (de cuisine) – a konyhafőnök, gyakran Maître de Cuisine néven is emlegetik
Souschef (helyettes) szusef
Chef de Partie (csoportvezető egy adott konyhai részlegen) sef dö pártyi
Demi Chef de Partie (műszakvezető, felelős) dömi sef dö pártyi
Commis de Cuisine (kezdő szakács) kömi de küizin

old. 162



(Directeur de cuisine) konyhavezető (nagy szállodákban) dzsirektör dö küizin
o Executive Souschef (elsőszámú helyettes) egzekjutiv szusef
o Junior Souschef (fiatal kezdő kisfőnök) zsunjor szusef
o Apprentis (tanulók) ápronszi
o Aide de cuisine (konyhai kisegítő) ed dö küizin
o Stagiaires (idénymunkások / gyakornokok) sztázsier
o Plongeur (Casserolier /mosogatók) pluzser
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