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1. Táplálkozás-élettan
 
 
 
 
Az élőlények környezetükkel szoros kölcsönhatásban élnek.  A kölcsönhatás többféle
módon valósul meg. Az ember-környezet együttélésének egyik megfigyelhető és egyben
elengedhetetlen jelensége az anyagcsere. Az anyagcsere során környezetből különféle
anyagokat veszünk fel. A felvett anyagokat a szervezet a szükségletei szerint átalakítja, a
hasznosítható anyagokat felhasználja, vagy elraktározza, a felesleges salakanyagokat
kiválasztja, visszajuttatja a környezetbe. Az anyagcserének azt a részét, mely során a
szükséges anyagokat felvesszük, és a szervezet számára hasznosítjuk, táplálkozásnak
nevezzük.  Az átalakításra, hasznosításra felvett környezeti anyagok a tápanyagok.A
tápanyagok az élelmiszerekkel juttathatók szervezetünkbe. Élelmiszereinket mára a
mezőgazdaság és az élelmiszertermelés egységével biztosítjuk. Napjainkra a
mezőgazdaság által megtermelt termékek jelentős hányada eredeti állapotban alkalmatlan
a szállításra, tárolásra, értékesítésre, fogyasztásra. Nyáron tobzódunk a zöldség és
gyümölcsfélékben, a bennük található tápanyagokat meg kell őriznünk a „szűkösebb”
időkre. A nagy fehérjetartalmú, elsősorban állati eredetű élelmiszerek alkotórészeiknek
lebomlása hasznosságukat és fogyaszthatóságukat csökkenti, vagy gátolja.
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A kiegyensúlyozott táplálkozáshoz biztosítanunk kell az élelmi anyagokban jelenlevő
hasznos anyagok megóvását. Ezt a hasznos anyag megóvást, az élelmi anyagok
fogyaszthatósági idejének meghosszabbítását, az idényjelleg megszüntetését a
romlásjelenségek megelőzésével érhetjük el.
 
A romlásjelenségek megelőzését az élelmiszertermelés számos tartósítási eljárása
biztosítja.
 
Jegyzetünk e fejezetének célja, hogy összefoglaljon, ismereteket és gondolatokat adjon az
élelmiszerek kisüzemi feldolgozásához. Ötletekkel, utalásokkal segítjük azokat, akik a
vidék alternatívái közül az élelmiszertermelést választják jövedelem kiegészítésül, vagy
ehhez szeretnének tanácsokat adni.
 
Sem óraszámban, sem jegyzet terjedelemben nem áll rendelkezésre elegendő lehetőség
ahhoz, hogy teljes képet alkothassunk az élelmiszer-feldolgozásról, a romlásjelenségekről
és a tartósítási lehetőségekről.  Letesszük a szükséges elméleti alapot, majd betekintünk a
különböző mezőgazdasági nyersanyagok élelmiszerré feldolgozásának módjaiba. Az
egyes témákban elmélyüléshez segítségül adunk további forráslehetőségeket.
 
 
1.1. Az élelmiszer
 
Élelmiszer - mezőgazdasági, vagy ásványi eredetű nyersanyagból és adalékanyagból
emberi fogyasztásra előállított készítmény, ideértve az evés, ill. ivás céljára fogyasztott
élelmiszereket is. Ma élelmiszer és élelmiszertermelés szempontjából az Európai Unió
elfogadott fogalom-meghatározása a döntő. Az Európai Parlament és a Tanács
178/2002/EK rendelete (2002. január 28.), az élelmiszerjog általános elveiről és
követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról a következő fogalom
meghatározással él:
 
„ Az élelmiszer minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan
anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet
várhatóan emberek fogyasztanak el.
 
Az "élelmiszer" fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az előállítás,
feldolgozás vagy kezelés során szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a
víz is. Az élelmiszer fogalmába beletartozik a 98/83/EK irányelv 6. cikkében – a
80/778/EGK és a 98/83/EK irányelvben megfogalmazott követelmények sérelme nélkül –
meghatározott megfelelőségi pontot követően a víz is.
Nem minősülnek "élelmiszernek" a következők:
 

·        takarmány;
·        élőállat, kivéve a forgalomba hozatalra előkészített, emberi fogyasztásra szánt

állatok;
·        növények a betakarítás előtt;
·        gyógyszerek, a 65/65/egk [21] és a 92/73/egk [22] tanácsi irányelv értelmében;
·        kozmetikai termékek, a 76/768/egk tanácsi irányelv értelmében [23];
·        dohány és dohánytermékek, a 89/622/egk tanácsi irányelv értelmében [24];
·        kábítószerek és pszichotróp anyagok, az egyesült nemzetek szervezete keretében a

kábítószerekről szóló 1961. évi egységes egyezmény, valamint az egyesült
nemzetek szervezete keretében a pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egységes
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egyezmény értelmében;
·        szermaradványok és szennyezések.

 
Beszédes adat e változásról az élelmiszertermelésben foglalkoztatottak
létszámviszonyainak változása: 1,7 %-ban nagyüzemi-, 12,3%-ban kis és közepes üzemi-
, 86 %-ban mikro vállalkozások foglalkoztatják az összes élelmiszer-feldolgozásban
foglalkoztatottakat.
A mikro vállalkozásban alkalmazottak nagy létszáma is mutatja, hogy az utóbbi időben
jelentős mértékben növekedett az élelmiszerek „házi méretű” feldolgozása, megteremtve a
vidéken élők alternatív jövedelemszerzésének lehetőségét.
 
 
1.2. Élelmiszereink összetétele
 
Élelmiszereink összetételére jellemző, hogy vízből és szárazanyagból épülnek fel. Ezek
aránya az élelmiszerek jellemzője, kezelhetőségük, fogyaszthatóságuk, tartósíthatóságuk
meghatározója. A víz-szárazanyag aránya, valamint a szárazanyag összetétele határozza
meg az élelmi anyag tápértékét, élvezeti értékét.
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1. ábra: Az élelmiszerek összetétele

 
 
A víz szerepe többszintű, a tápanyagok oldószere, szállítóközege, a szervezet
hőszabályozásában fontos szerepet játszik.
 
Az élelmiszereket alkotó szárazanyagok jelentős része képes szervezetünkben
hasznosulni. Azokat az anyagokat, melyek szervezetünk számára valamilyen módon
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hasznosulást jelentenek, tápanyagoknak nevezzük.
 
A tápanyagokat két fő csoportra oszthatjuk:
 

·        Energiát adó tápanyagok
·        Testépítő tápanyagok
·        Védő tápanyagok

 
Az energiát adó tápanyagok jelentősége, hogy a szervezet működéséhez szükséges
energiát szolgáltatnak. Ezek a tápanyagok a szervezetbe jutva, az emésztés és a
felszívódás során olyan biokémiai folyamatokon mennek keresztül, melyek során a
szervezet működéséhez szükséges energiát szolgáltató vegyületek keletkeznek. Ide tartozó
tápanyagok a zsírok és a szénhidrátok. A fehérjék bontása során is keletkezhet energia,
ám a szervezet számára szükséges energia biztosítása fehérjével nem „gazdaságos”,
hiszen egységnyi fehérjéből jóval kevesebb energia keletkezik, mint a zsírokból és a
szénhidrátokból.
 
Az aminosavakból felépülő fehérjék elsősorban testépítő tápanyagok, energiahordozó
tulajdonságuk másodlagos. A fehérjék táplálkozás-élettani, biológiai értékét aminosav
tartalmuk határozza meg. A fehérjék 20 féle aminosavból épülnek fel, melyek láncszerűen
kapcsolódnak egymáshoz. Az esszenciális (nélkülözhetetlen) aminosavat a szervezet nem,
vagy csak részben tudja előállítani. A teljes értékű (komplett) fehérjék valamennyi
esszenciális aminosavat tartalmazzák, ezek az állati eredetű fehérjeforrások: tojás, tej,
tejtermékek, húsok, húskészítmények, hal. A növényi eredetű szójafehérje aminosav
összetétel kb. 90-95%-ban teljes értékű, ezért fogyasztása előnyös. A nem teljes értékű
(inkomplett) fehérjék bizonyos aminosavakat nem tartalmaznak, önmagukban nem
kielégítő fehérjeforrások. Zömében a növényi eredetű fehérjék tartoznak ebbe a
csoportba: gabonafélék és az ebből készült termékek, főzelék-, és zöldségfélék.
Komplettálásról beszélünk, ha egy étkezésen belül fogyasztunk növényi és állati eredetű
fehérjét is, ilyenkor a nem teljes értékű és a teljes értékű fehérje kiegészíti egymást.
 
Napi szükséglet: testtömeg-kilogrammonként 0,8g az egészséges felnőttek
fehérjeszükséglete, pl. 60kg-os testsúlynál 50g/nap fehérjefogyasztás minimálisan. A
fehérjeszükségletet befolyásolja a kor, a tápláltság, az immunrendszer állapota, a
betegség.
 
Az állati és növényi eredetű fehérjék fogyasztásának aránya akkor megfelelő, ha az
elfogyasztott fehérjék 60%-a növényi, 40%-a pedig állati eredetű fehérjékből tevődik
össze. A túlzott fehérjefogyasztás nem ajánlott.
A tápláléknak nem minden fehérjéje tartalmazza az emberi fehérjék felépítéséhez
szükséges valamennyi aminosavat, vagy legalábbis nem mindben találhatók kellő
mennyiségben. A fehérjéket alkotó 20 aminosavnak mintegy a felét az emberi szervezet
nem tudja más anyagokból átalakítani, ezek a nélkülözhetetlen, ún. eszenciális
aminosavak. Sok növényi fehérje tökéletlen az aminosavtartalom tekintetében és erre
különösen a vegetáriánus étrend összeállításakor kell figyelemmel lenni. Az esszenciális
aminosavak hiánya a szervezet fejlődését lelassítja és ellenállását aláássa, akár a
vitaminok hiánya. Az állati fehérje (tej, tojás, hús, hal) az összes esszenciális aminosavat
tartalmazza, ezért a legtöbb állati fehérje magasabb értékű, mint a növényi fehérjék nagy
része.
 
A szervezet normális működéséhez, az egészséges munkavégzéshez nélkülözhetetlenek az
élelmi anyagokkal bejuttatott védő tápanyagok. Az egyéb tápanyagokhoz képest
viszonylag kis mennyiségben szükségesek ezek szervezetünk számára, hiányuk azonban
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rövid idő alatt érzékelhető. Hiánytüneteik sokféle módon jelentkeznek. Ebbe a csoportba
soroljuk a vitaminokat és az ásványi anyagokat.
 
Tartalmaznak élelmiszereink olyan alkotórészeket is, amelyek szűkebb értelemben nem
tápanyagok, mert nem hasznosulnak a szervezetben.  Nem is nélkülözhetetlenek a normál
szervezeti működéshez, a táplálkozás szempontjából azonban nem közömbösek. Ezeket
járulékos, vagy ballaszt anyagoknak nevezzük. A táplálékokban előforduló emészthetetlen
rostanyagok, és a nem hasznosuló szerves anyagok összessége azonban jelenlétével és
hatásával befolyásolják a tápanyagok hasznosulását, kihasználhatóságát.
 
 
1.3. Élelmiszereink értékelése
 
Élelmiszerfogyasztásunk sok tényező függvénye. Befolyásolja szervezetünk mindenkori
állapota, étkezési szokásaink, környezeti tényezők, egészségi állapotunk, és még számos
tényező. A tápértéket az élelmiszerek biológiai értéke és energia értéke együttesen fejezi
ki.
 
Az energiaérték a tápanyagok kémiai energiájának biológiai oxidációjával felszabadított
energia. A nyugalomban lévő ember energia szükségletét óránként és kilogrammonként
4,2 KJ=1 KCAL fedezi. Munkavégzés esetén a felhasznált energia mennyisége jelentősen
megnő. A táplálékból felszabaduló energia 18%-át fehérjéből, 35%-át zsiradékból, 47%-
át szénhidrátból fedezi a szervezet. Ez az optimális energia felhasználás mértéke.
 
A Biológiai értéket az élelmiszerekben lévő esszenciális aminosavak, esszenciális
zsírsavak, vitaminok és ásványi anyagok mennyisége határozza meg. Ebből a
szempontból legértékesebb tápanyagaink a tej és tejtermékek, a tojás, a friss állati
belsőségek, a halkonzervek, a gyümölcsök, és a zöldségfélék.
 
Az élelmiszerek élvezeti értéke a táplálék érzékszervileg is megfigyelhető kedvező
tulajdonságaiból, és az étkezést kísérő körülmények összhangjából tevődik össze. (íz, illat,
szín hőmérséklet). Az élvezeti értéket nagymértékben javíthatja az ízléses tálalás, a
díszítés, a figyelmes kiszolgálás, a kulturált környezet, melyek igen nagy hatással vannak
a fogyasztó közérzetére. Az élvezeti érték nem csak gasztronómiai szempontból fontos
tényező, hanem táplálkozás élettani szempontból is. A szervezet a tetszetős külsejű,
kellemes aromájú élelmiszerek tápanyag tartalmát jobban hasznosítja, mint a szokásostól
eltérő, visszatetsző megjelenésű, undort keltő ízű, és szagú élelmiszereket.
Az egészséges étrend mindennapi összeállításához praktikus módszer a táplálékpiramis.
Az élelmiszereket táplálkozás-élettani szempontból az angolok öt, az amerikaiak hat
csoportra osztják. Az amerikai modell csak annyiban tér el az angoltól, hogy
különválasztja a gyümölcsöket és a zöldségeket.
 
Élelmiszercsoportok:
 

·        kenyér és gabonafélék, beleértve a rizst és a burgonyát is (összetett szénhidrátok)
·        a zöldségfélék, melyek szinte minden étrendben kulcsszerepet játszanak a bennük

levő vitaminok, ásványi anyagok, rostok és szénhidrátok miatt
·        gyümölcsök: friss, aszalt és konzervgyümölcsök, kompótok és gyümölcslevek
·        hús, hal és húspótlók, például kemény héjú gyümölcsök, hüvelyesek, tojás

(fehérjék)
·        tej és tejtermékek
·        zsíros és cukrozott ételek (egyszerű szénhidrátok) ide tartoznak a vajak,
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margarinok, olajok, tejszín, burgonyaszirom, sütemények, édességek, cukor stb.
 
 
1.4. Táplálékpiramis
 
A napi tápanyagszükségletet fedező élelmiszerek a táplálékpiramisban elfoglalt helyüknek
megfelelő arányban szerepeljenek az étrendben. A kiegyensúlyozott étrend alkotórészei:
összetett szénhidrát naponta hatszor, gyümölcs vagy zöldség naponta ötször, tej vagy
joghurt naponta kétszer, fehérje naponta kétszer és napi legfeljebb 15-25 g zsír, olaj.
 
 

 
2. ábra: A táplálékpiramis

 
 
Az étrendnek a táplálékpiramis alapján történő összeállítása következtében arányában nő
az összetett szénhidrátok bevitele, viszont csökken a zsiradékoké különösen a telített
zsírsavaké és a cukoré. Ezekkel az egyszerű módosításokkal csökkenthető a
szívbetegségek, a cukorbetegség, és egyes daganatos betegségek kockázata.
Az élelmiszereket és nyersanyagokat csoportokra szokás osztani, egy kategóriába sorolva
az azonos jellegűeket. A táplálékpiramis alapját a legnagyobb mennyiségben fogyasztásra
ajánlott gabona alapú és magas komplex szénhidráttartalmú élelmiszerek (gabonafélék,
kenyér, pékáru, főtt tészta) alkotják. A piramis második szintjén a zöldségek és
gyümölcsök állnak, harmadik sorának egyik felében a tej és tejtermékek, másik felében a
húsok és halak, míg a negyedik szinten, a csúcsán a fogyasztásra legritkábban szánt
zsírdús táplálékok és édességek szimbólumai vannak feltüntetve.
Az ember energiaszükséglete egyénenként változó, és olyan tényezőktől függ, mint az
életkor, a nem, az anyagcsere sebessége, és az egészségi állapot. Ám a különböző
csoportokba tartozó táplálékok helyes aránya a napi kalóriaszükséglettől független. A több
ezer kalóriát elégető sportoló és a napjait pihenéssel töltő nyugdíjas energiaszükséglete
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teljesen különböző, de ezen belül egészségük megőrzéséhez mindkettőjüknek ugyanolyan
arányban van szükségük a különböző tápanyagokra.
Az általános ajánlás szerint az egyén életéhez, munkájához alkalmazkodó
energiaszükséglet 12%-át fehérjéből, maximum 30%-át zsírból (ez az érték a szénhidrát
javára legyen kevesebb), és 58%át szénhidrátból fedezzük, ezenkívül változatos, gazdag
nyersanyagválasztékkal biztosítsuk a megfelelő mennyiségű vitamint és ásványi anyagot.
A szabályok nem mindenkire vonatkoznak, bár a kiegyensúlyozott étrend általában
hasznos, követhető.
 
Vissza a lap tetejére
 
 
 
2. Élelmiszerromlások
 
 
 
A mezőgazdaságban megtermelt tápanyagok, élelmi anyagok java része eredeti
állapotában, fogyasztásra alkalmas minőségben szállításra, tárolásra és értékesítésre
változatlan formában alkalmatlan. A létrejövő káros elváltozások a élelmi anyagok
összetétele és a környezeti hatások együttes következményei.
 
Természetes állapotban, romlatlanul a nyersanyagok csak nagyon rövid ideig állnak
rendelkezésünkre. A szerves anyagokban végbemenő átalakulások, az építő- és lebontó
folyamatok hatására a nyersanyag biológiai-, és élvezeti értéke romlik.
 
 

 
1. kép: Vákuumfóliázott szalámi
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Zöldségekben és gyümölcsökben nyáron rengeteget fogyaszthatunk, élvezhetjük a belőlük
készült ételeket-italokat, kedvező élettani hatásukat. Megfelelő módon a fogyaszthatósági
idejük meghosszabbítható, ezzel szezonális fogyasztásuk kivédhető. Ennek segítségével
biztosíthatjuk az egészséges táplálkozás változatosságát, az elegendő vitamin-, ásványi
anyag és rostanyag bevitelt. A nyers élelmiszerek élő sejt- és szövetrendszere a romlási
folyamatokkal szemben a terményeknek természetes immunitást biztosít. Ez az immunitás
azonban csak addig tart, amíg az anyagban a természetes életfunkciók, anyagcsere
folyamatok zavartalanul folynak. A leszedett terményben megváltoznak a biológiai
folyamatok jellege, ennek következtében változik az összetétel, az organoleptikus
tulajdonságok, a külső megjelenés. Egyes anyagok esetében minőségjavulás is létrejöhet,
de egy optimális érték után bekövetkezik a gyors romlás. A termék értékes anyagai
megsemmisülnek, esetleg egészségre káros (toxikus) anyagok keletkeznek, az
élelmiszerek emberi fogyasztásra alkalmatlanná válnak. A növényi vagy állati eredetű
élelmiszerek felhasználásig különböző változásokon mennek keresztül. Javítják az
élelmiszerek minőségi tulajdonságait a hasznos, kedvező folyamatok. Ezek hatására nő az
élvezeti értékük.
 
Megfigyelhető előnyös változások:
 

·        a gyümölcsök érése, utóérése,
·        szín, íz, állomány kialakulása (érzékszervi változások) az alkoholtartalmú italok,

sajtok, húsipari készítmények az érlelés és tárolás alatt.
 
A kedvezőtlen elváltozások jelentősen csökkentik az élelmiszerek értékét, hátrányosan
befolyásolják a termék minőségét, romlásnak viszont még nem tekinthetők. Ilyen jelenség
pl. a zöldségek fonnyadása, a csokoládé kiszürkülése, egyes italok üledékképzése, melyek
mind csökkentik az élelmiszerek értékét, rontják érzékszervi tulajdonságaikat.
 
Azokat a mélyreható változásokat, melyek során az élelmiszer emberi fogyasztására,
illetve ipari feldolgozására alkalmatlanná válik élelmiszer romlásnak nevezzük.
 
A megromlott élelmiszer biológiai és élvezeti értéke csökken, undort keltővé válik,
minősége annyira megváltozik, hogy fogyasztása az egészségre ártalmas lehet. A
tápanyagok károsodnak, az érzékszervi tulajdonságok, többek között a szín, íz, szag,
állomány kedvezőtlenül alakulnak.
 
Az élelmiszerek romlása lehet:
 

·        fizikai eredetű káros elváltozás,
·        az élelmiszerek beltartalmának kémiai elváltozásai,
·        biológiai okokra vezethető vissza.

 
 
2.1. Fizikai eredetű változások
 
Nem okoznak változást az élelmiszerek kémiai összetételében a fizikai tényezők. A
helytelen szállítás, kezelés és tárolás következtében az élelmiszerek alakjában,
felületében, állományában történik változás.
Az élelmiszerek víztartalmának változása gyakori jelenség. Ha az élelmiszerben nagyobb
a vízgőz nyomása, mint a levegőben, akkor az élelmiszer vizet ad le, szárad. Ilyenkor a
termék tömege csökken, felületén kéreg keletkezik, megrepedezik és keménnyé válik.
Ellenkező esetben az élelmiszer vizet vesz fel a környezetéből, nedvesedik, ami
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elsősorban állományváltozást, csomósodást, folyósodást, ragacsosságot eredményez és
kedvez a romlást okozó mikroorganizmusok elszaporodásának.
A hőmérséklet változása is befolyásolja az élelmiszerek minőségét. A hőmérséklet
emelkedésekor a zsírtartalmú élelmiszerek megolvadnak,alakjukat vesztik, kiszáradásuk
gyorsul. A hőmérséklet csökkenésével az élelmiszerekben lévő víztartalom megfagy. A
keletkező jégkristályok roncsolják a sejtfalat, és a termék felengedésekor az értékes
sejtnedv kifolyik, a káros mikroorganizmusok elszaporodnak, az áru puha állományúvá
válik.
A mechanikai változások, pl. az ütés, nyomás, rázkódás roncsolják a sejtszerkezetet, így
hamarosan megindul a mikrobiológiai romlás, elsősorban a gyümölcs- és zöldségfélék
esetében. A fény hatására megváltozik az élelmiszerek jellegzetes színe, megindul az
avasodás.
 
 
2.2. Kémiai eredetű változások
 
Íz, illat és szín elváltozásokat okozhatnak a nem enzimes kémiai folyamatok. Ezeket
oxidációs folyamatok vagy az un. Maillard-reakció okozzák.
A szabad levegőn lévő élelmiszer romlásában az oxigén hatása jelentős lehet. E hatást
rendszerint gyorsítja a magasabb hőmérséklet, a fény (a nap közvetlen vagy visszavert
sugárzása) és egyes, katalizátorként ható fémek. Fény és oxigén hatására oxidálódnak a
telítetlen zsírsavak, a karotinoidok (pl. a paprikapor fakulása).
Tartósított gyümölcslevek és gyümölcs-szárítmányok tárolása során a Maillard-reakció
okozhat sötétedést. A lezajló reakció lényege a redukálócukrok és az aminosavak
kondenzációs reakciója. A reakció végtermékei a sötét színű melanoidinek. A barnulás
mértéke függ a tárolási hőmérséklettől, a termék víztartalmától, valamint a levegő ill. az
oxigén mennyiségétől.
 
 
2.3. Enzimek okozta romlási folyamatok
 
A hőkezeletlen nyersanyagok biokémiai eredetű, enzimes minőségromlása gyakori
jelenség. A nagy vízaktivitású leszedett gyümölcs, a felszedett gyökérzöldség és más
nyersanyagok sejtjei a szedést követően tovább élnek. Az élő növény részek saját szöveti
enzimjeinek további működésének hatására folytatódnak bennük a légzés és más
anyagcsere-folyamatok. A légzés alapformája a növényi szövetben felhalmozott tartalék
szénhidrátok oxidációja szén-dioxiddá és vízzé. A folyamat hatására csökken a beltartalmi
értéket jelentő szénhidrátok, mint a keményítő, vagy cukor mennyisége. A szedést követő
változások közül tipikus a növényi sejtfalak köztes lamelláját alkotó protopektin
lebomlása oldható pektinekké, ami a termény állagának puhulásában mutatkozik meg.
Ezeket a folyamatokat a gyümölcsök és zöldségek túlérésének nevezzük.
Az utóérési folyamatok között Gyakori jelenség a gyümölcsökben egyes szerves savak
(pl. az almasav) enzimes oxidációja, melyet utóérési folyamatnak nevezünk. Az utóérés a
savtartalom csökkenését okozza az egyébként jól tárolt gyümölcsben. Beltartalmi érték és
az érzékszervi tulajdonságok változásához vezetnek egyéb enzimes folyamatok is. A
növényi szövet, gyümölcs vagy zöldség erős nyomás vagy ütés hatására felületi
sérüléseket szenved. Külső mechanikai erő hatására a sejt belső rendezettségét biztosító,
az életfolyamatok szempontjából rendkívül fontos membránok felszakadnak, a sejt
képtelen lesz normális életműködés folytatására. Az ilyen sejtek többségében az eddig
membránokkal elválasztott szubsztrátumok és enzimek találkoznak és megindul az
enzimes barnulás. A keletkező vegyületek a levegő oxigénjének hatásár enzimes barnulási
folyamatot hoznak létre az ütés, vagy nyomás helyén. Az oxidáció során keletkezett barna
anyagok, bizonyos antimikrobás hatásúak, így gátolják a mikroorganizmusok behatolását
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a sérült növényi szövetbe.
 
 
2.4. Mikrobiológiai eredetű romlások
 
Leggyakrabban a különböző mikroorganizmusok által okozott élelmiszerromlásokat
figyelhetjük meg.
A mikroorganizmusok, kedvező életfeltételek között az élelmiszeralkotók lebontásával
azok érzékszervi jellemzőit megváltoztatják, tápértékükben okoznak változásokat.
A mikroorganizmusok egy része az élelmiszeralkotók lebontásával élelmiszertartósítást,
élvezeti érték növelést, vagy a tápérték növelést okoz.
 
A káros mikroorganizmusok az élelmiszerben elszaporodva enzimjeik segítségével az
élelmiszerek hasznos anyagait lebontják, és saját testanyagukká építik. A bontási
folyamatok során olyan anyagcseretermékek halmozódnak fel, melyek károsítják az
élelmi anyagokat.
 
Károsító hatás lehet:
 

·        az élelmi anyagok érzékszervi tulajdonságainak megváltoztatása: állag, szín, íz, zamat káros
irányú változása,

·        beltartalmi érték csökkenése: fehérjék, szénhidrátok, zsírok és olajak bontása,
·        egészséget károsító anyagok keletkezése: élelmiszermérgezések, élelmiszer fertőzések.

 
Élelmiszer-eredetű megbetegedés, ételártalom: élelmiszer, étel vagy víz elfogyasztása
következtében kialakult egészségkárosodás.
Ételmérgezés (intoxikáció): ételben, italban levő méreg (toxin) okozza. Csak az élelmiszer
elfogyasztóját betegíti meg, nem fertőző
Ételfertőzés (infekció): az élelmiszerben levő, az emberi szervezetbe bejutott és
elszaporodott kórokozó okoz betegséget. Emberről-emberre terjedve fertőz.
 
Leggyakoribb megbetegedést okozó mikroorganizmusok:
 

·        Salmonella enterica
·        Escherichia coli
·        Shigella dysenteriae
·        Yersinia enterocolitica
·        Vibrio cholerae
·        Campilobacter jejuni
·        Staphylococcus aureus Þ
·        Listeria monocytogenes
·        Bacillus cereus
·        Clostridium botulinum

 
 
Vissza a lap tetejére
 
 
 
3. Tartósítási eljárások, élelmiszer-feldolgozás
 



Kisüzemi élelmiszer feldolgozás

file:///Y|/...umok/NEMZETKÖZI PIAC ÉS VÁSÁR/Előadások anyagai 11.15/5.3_kisuzemi_elelmiszertermeles/kisuzemi_elelmiszertermeles.htm[2014.11.19. 11:16:02]

 
 
A nyersanyagok romlatlanul, természetes állapotukban csak rövid ideig állnak
rendelkezésünkre. Nyáron, a gyümölcsdömping idején minden napra juthat friss, éppen
fogyasztásra érett, kellemes zamatú gyümölcs. Amikor disznóvágás van, rendelkezésre
állnak a finomabbnál finomabb húsok. A frissen fejt tej szobahőmérsékleten csak
rövidebb ideig őrzi meg kellemes frissességét.
 
A romlási folyamatokkal szemben a nyers élelmiszerek élő szövetrendszere és sejtjei
természetes immunitást biztosítanak. Az immunitás addig tart, míg az életfunkciók, a
természetes anyagcsere zavartalan. Ha leszedjük a gyümölcsöket, betakarítjuk a
zöldségféléket, learatjuk a gabonaféléket, levágjuk az élőállatokat, megváltoznak a
bennük zajló biológiai folyamatok, megváltozik összetételük, organoleptikus
tulajdonságaik. A változások külső megjelenésben is változást hoznak – gyümölcshús
barnulása, hús színének szürkülése stb… Az érzékszervi tulajdonságok kedvezőtlenné
válnak, a beltartalmi érték csökken, fogyaszthatóságra alkalmatlanná válik – a nyersanyag
megromlik, fogyasztásra alkalmatlanná válik.
 
Az embert régtől foglalkoztatta az a kérdés, hogyan tudná , az élelmezési célra gyűjtött,
később a termelt nyersanyagokat minél tovább megőrizni, fogyaszthatóságuk idejét
romlásmentesen meghosszabbítani. A megoldást a tartósítási eljárások jelentik.
 
Tartósítással könnyíthető a szállítás, az értékesítés, biztosítható az idényjellegű élelmi
anyagok folyamatos rendelkezésre állása. Tartósítással új, fogyasztásra nagyobb
mértékben előkészített, jobban emészthető, a szervezet számára jobban értékesíthető
tápanyag nyerhető.
 
A nagyobb mértékű előkészítés, a nyersanyag tartósításába, elkészítésébe fektetett munka,
hozzáadott értékként növeli a feldolgozott élelmiszer értékesíthetőségét, eladhatóságát,
növeli eladási árát. A sok ismert eljárás közül ősidők óta alkalmazott lehet a szárítás, a
sózás, a főzés. Ugyancsak réginek tekinthető az erjesztéssel történő tartósítás, és a
savanyítás. A tartósítási eljárások történetéből ismerjük a napon való szárítást, a húsok
besózását, a fogyaszthatósági idő meghosszabbítását parázsban sütéssel. Honfoglaló
őseink harci győzelmeiket a kiváló harcmodornak, az egyedül álló nyilazási technikának
köszönhették. A győzelmekben szerepet kapott eleink előrelátó élelmiszerkészítése is. A
napon szárított, porított és besózott húst és zöldségeket bőrtarsolyban a vitték magukkal,
csak melegített víz kellett, és tápláló levest lehetett fogyasztani.
 
A legújabb kutatások és a korszerű technikai fejlesztések tették lehetővé az újabb
tartósítási eljárásokat, például az ionizáló sugárzás felhasználását. 
 
 
3.1. Tartósítási eljárások csoportosítása
 
Tartósítás fizikai módszerekkel
 
Hőközlés – hatására a mikroorganizmusok életműködését gátoljuk, vagy el is pusztítjuk
azokat.
 
Pasztőrözés: részleges csírátlanítás, normál légköri nyomáson, 100º C alatti
hőmérsékleten. Ezzel a módszerrel a folyékony élelmiszereket célszerű tartósítani –
például a tejet, bort, sort, gyümölcsleveket -, vagy azokat, melyek a szárazanyaghoz
képest jelentős mennyiségű folyadékot tartalmaznak – például a befőttek.
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Ultrapasztőrözés: átmenet a pasztőrözés és a sterilizálás között. Hatására teljes
csíramentesség érhető el. Alkalmas tej és tejtermékek tartósítására. Lényege a folyadék
gyors felhevítése 130-150º C-ra, majd a gyors visszahűtés.
Tindellizálás: ismételt pasztőrözés, mely csírátlanító hatását a folyadék többszöri
felmelegítésével és gyors visszahűtésével éri el.
Sterilizálás: 100º C feletti hőmérsékleten, magas nyomáson, vízgőzzel telített zárt térben
végzett hőkezelés. Hátránya, hogy a tartósan magas hőmérséklet hatására csökken az
élelmiszerek élvezeti értéke (fehérjék megégnek, „pörkölődnek”), és biológiai
tápértékükből is jelentősen veszítenek (vitaminok bomlása, fehérjék denaturálódása).
Ebbe a tartósítási csoportba sorolhatjuk az étel elkészítések közül az előfőzést, a főzést,
párolást, sütést forró zsiradékban, vagy sütést forró levegővel. A sütések hatására a
termékben levő fehérje kicsapódik, a keményítőtartalom elcsirizesedik.
 
Hőelvonás:
 
A hűtés során az élelmiszereket –1 és +8 Celsius között tárolják. Ezen a hőmérsékleten a
szöveti folyamatok lassulnak, megállnak, a mikroorganizmusok élettevékenysége,
szaporodása lassul, vagy megáll. Önmagában nem ad hosszabb időre romlásmentes
eltarthatóságot.
Fagyasztás során az élelmiszerben levő folyékony fázis jégkristályokká alakul. Az
alacsony hőmérséklet és a mikroorganizmusok életműködéséhez szükséges víz
hozzáférhetetlenné válása miatt hosszú idejű, romlásmentes tárolást biztosít.
Az élelmiszerekben levő víz különböző sók és egyéb oldott anyagok oldata, fagyáspontja
0º C alatti az oldatok fagyáspont csökkenése miatt. A jégkristályok megjelenése kb -0,5
ºC-on kezdődik, és mire a termék -5º C-ra hűl a víztartalom jelentős része kifagy. Ezt a
hőmérsékletcsökkenési tartományt nevezzük kritikus hőmérsékleti tartománynak, a hozzá
tartózó időt pedig kritikus fagyasztási időnek.
 
A kritikus fagyasztási idő alapján ismerünk:
 
Lassú fagyasztást, melyre a hosszú kritikus fagyasztási idő jellemző. Hatására a sejtekben
nagy méretű, tű alakú kristályokban fagy meg a víz. Felengedtetés során ezek átszúrják a
sejtfalat, a sejtnedvek kifolynak, tápanyagvesztést, állagromlást okozva.
A gyorsfagyasztás kritikus fagyási ideje rövid (3-7 óra alatt  -35;-45 Celsiusra hűtik le az
élelmiszereket). A sejtek szabad víztartalma a hirtelen hőelvonás hatására apró
kristályokká fagy, nem roncsolódnak a sejtfalak. Az így tartósított élelmiszereket –18- -
20 Celsiuson kell tárolni. Így biztosítható, hogy nem jön létre a tárolt élelmiszer
belsejében átkristályosodás. Az élelmiszer felengedés során kevés vizet veszít, állománya
alig változik, és megmarad tápanyag és biológiai értéke is.
 
Víztartalom csökkentése:
 
A besűrítés (tej, gyümölcs, zöldséglevek) többnyire csak pasztőrözéssel együtt biztosít
megfelelő tartósságot.
A szárítás, aszalás : (tésztafélék, tojáspor, tejpor) a fagyasztva szárítás a legkorszerűbb
tartósítási módszer. A két tartósítás között a 15 %-os nedvességtartalom, vagyis a
légszáraz állapot elérése az eltérés. A szárítmányok szobahőmérsékleten,hosszabb ideig
romlásmentesen tárolhatók.
A tartósítás fizikai-kémiai módszerei:
A sózás: A konyhasó egyrészt nedvszívó hatású, másrészt az ozmózisos nyomás
növelésével károsítja a mikroszervezetek enzimfehérjéit. Általában füstöléssel együtt
alkalmazzák. A só felhasználásnak határt szab, hogy a nagyobb sóadagolás esetén
szervezetünkben bomolhat fel a sóháztartás. A 2,5 %-nál nagyobb mennyiségben adagolt
konyhasó élvezhetetlen ízt ad.
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A pácolás: szín és íz anyagok kialakítását segíti elő. A pácsó keverékben levő nitrit-, vagy
nitrát segíti a hús eredeti színének megóvását, a konyhasó vízelvonó hatása pedig
szárítással okoz tartósítást. A füstölés: szárító hatású, kellemes íz, aroma kialakító, a
baktericid hatású égéstermékek jelentős tartósító hatást fejtenek ki. Különböző hőfokokon
végezhető a füstölés. A forró füst romlást megelőző hatása kedvezőbb, a hideg füsttel több
ízanyag kerül a termékbe. Házi füstöléskor csak a hideg füst használatos. A cukrozás:
általában a hőkezeléssel együtt alkalmazzák, hatása a sózáséhoz hasonló. A kandírozás
ízletes édességet biztosít.
 
A tartósítás kémiai módszerei:
 

·        Kénessav: redukáló, fertőtlenítő hatású, a rothadást okozó baktériumok
tevékenységét gátolja meg (félkész termékek, darabos gyümölcsök)

·        Ecetsav: zöldségfélék tartósítására
·        Hangyasav: az élesztőgombák, a penészgombák terjedését gátolja
·        Benzolsav: hal, húskészítmények, tojás tartósítására. Származéka a szalicilsav,

amely egészségkárosító hatású, csak savanyúságokhoz használható
·        Szorbinsav: korszerű tartósítószer, az élesztők és a penészek működését gátolja.
·        Etilalkohol: gyenge csíraölő hatású (konyakosmeggy)

 
A tartósítás biológiai módszerei:
 
A mikroorganizmusok által termelt anyagok felhasználásával akadályozható meg az
élelmiszerek romlása.
Tejsavas erjedés: a tejsav a tartósító hatáson túl, kellemes ízt kölcsönöz az
élelmiszereknek, megakadályozza a C-vitamin elbomlását (savanyú káposzta)
Alkoholos erjedés: felhasználója a szeszipar (bor, sör gyártási folyamata)
 
A tartósítási eljárásokat általában nem egyedül, hanem egymással variálva alkalmazzuk –
így érhető el a megfelelő hatás:
 

·        szalonnák tartósítása: sózás és füstölés
·        befőttek készítése: pasztőrözés és tartósítószer adagolása
·        különböző ételkészítések: főzés, párolás és hűtés.

 
 
Vissza a lap tetejére
 
 
 
4. Tejtermékek készítése házilag
 
 
 
"Menj össze, menj össze,
mindjárt vaj lesz belőle.
Kelj, vajam, kelj,
falu végén hasas lány
írós vajat kíván..."
 
A tejnek kiemelkedően fontos szerepe van a táplálkozásban. Jelentőségét annak
köszönheti, hogy tápanyagokban rendkívül gazdag, s azokat megfelelő összetételben és



Kisüzemi élelmiszer feldolgozás

file:///Y|/...umok/NEMZETKÖZI PIAC ÉS VÁSÁR/Előadások anyagai 11.15/5.3_kisuzemi_elelmiszertermeles/kisuzemi_elelmiszertermeles.htm[2014.11.19. 11:16:02]

könnyen emészthető formában tartalmazza. Nélkülözhetetlen fehérjék, esszenciális
aminosavak, zsírok, szénhidrátok, ásványi anyagok és vitaminok forrása. Napi fél liter tej
elfogyasztásával a szükséges mennyiség nagy hányada fedezhető ezekből az anyagokból.
A tej az állatok tejmirigyeiből (emlőjében) kiválasztott folyadék, ami az utód(ok)
táplálására szolgál a születés utáni időszakban. A szarvasmarha, juh, kecske, bivaly,
szamár, kanca és teve teje emberi fogyasztásra alkalmas. A tej feldolgozás nélkül
(manapság hőkezelve) is fogyasztható, és sokféle termék alapanyaga.
Magyarországon a 1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendelet rendelkezik a nyers tej,
a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-
higiéniai feltételeiről.
Meg kell említeni, hogy létezik még a szójatej, kókusztej, illetve növények által
kiválasztott tejnedv is, amely lehet fogyasztásra alkalmas, de mérgező is.
 
 

 
3. ábra: A tej víz és szárazanyag tartalma

 
 
A tehéntej átlagos fehérjetartalma 3,4–3,5%. Az összes fehérje 78–80%-a kazein, míg a
savófehérjék 20%-ot tesznek ki. A tej és a tejtermékek fehérjéi nagymértékben
hozzájárulnak a szervezet esszenciálisaminosav-szükségletének kielégítéséhez. Fél liter tej
– a metionin kivételével – a kívánatos mennyiségben tartalmazza az esszenciális
aminosavakat. Hőkezelés hatására a tejfehérjék bizonyos mértékig denaturálódnak -
kicsapódnak.
 
A homogénezés nemcsak a tejzsírgolyócskák méretét csökkenti, hanem a fehérjékben is
változásokat okoz. Ez hatással van a fehérjék emészthetőségére, mert a gyomorban a
gyomorsav hatására kicsapódó alvadékrögök is kisebbek lesznek, megkönnyítve a
fehérjebontó enzimek működését.
 
A tej fő szénhidrátja a laktóz. Koncentrációja a tejben 4,6–5,0%. A tej az élelmiszerek
közül nem tekinthető kiemelkedő szénhidrátforrásnak. Csecsemőknél és felnőtteknél is a
tej laktóztartalmára van szükség a megfelelő bélflóra kialakításához, illetve
fenntartásához. Az első állattenyésztők még főleg tehén-, és kecsketejet ittak, egyedül a
perzsáknál fordult elő, hogy tevéket is megfejték. A kancatejet a tatárok és a mongolok
részesítették előnyben, akik még alkoholt is erjesztettek belőle, ez volt a kumisz.
Afrikában, a bivalytej volt az emberek kedvelt itala, a tundrák nomádjai pedig
rénszarvastejet fogyasztottak. A Nagyalföld és Dunántúl parasztságának háztartásaiban a
tehéntej, a hegyvidékeken, a Kárpátokban a juhtej, az erdélyi Mezőségen a bivalytej
fogyasztása és feldolgozása volt hagyományosan az uralkodó. A tehén- és bivalytejjel
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elsősorban az asszonyok foglalatoskodtak, a juhtej feldolgozása jobbára a pásztorok, és
csak ritkábban a parasztasszonyok feladata.
 
 
4.1. Tejtermékek
 
Tejszín - A a tej zsíros része, amely a kihűlő tej tetején gyűlik össze. Ebből készül a
valódi tejföl is. A tejben vannak zsírcseppek, melyek könnyebbek nála, ezért idővel a
felszínre emelkednek, és sűrű réteget alkotnak rajta. Régen ezt lefölözték, ebből készült
az igazi tejföl. , Ma centrifugával a forgás hatására kiszorítják a sűrűbb, fölözött tejet. A
tejszínt (melyből többféle létezik tejzsírtartalmát tekintve) ún. ultramagas hőmérsékletű
eljárással sterilizálják, hogy hosszabb ideig elálljon.
 
Aludttej - kefir, joghurt tejsavbaktériumok közreműködésével képződik a nyers tejből. Az
aludttej minősége, jellege a baktériumtörzstől függ: a különböző joghurt- és kefirfajták
különböző oltóanyagokkal (gondosan karbantartott baktériumtenyészetekkel) készülnek.
Nagyanyáink az aludni szánt frissen fejt tejet erre a célra fenntartott mázatlan
cserépedénybe öntötték el: annak pórusaiban fennmaradt a "saját baktériumtörzs".
Aludttejből készülnek a túró- és sajtfélék is. Aludttejféléket használnak diétás étrendben
tejföl helyett, és reggeli- vagy uzsonnaételként önmagában (melegben kellemesen üdítő
étel vagy ital), müzlifélékkel, mazsolával, gyümölccsel is kellemes és egészséges. Tejföl
A tejföl – a legsűrűbben használt tejtermék. Csontfehér színű, kellemes, aromásan
savanyú ízű, homogén, sűrűn folyós állagú tejtermék. Zsírtartalma legalább 16%.
Készülhet édes tejszínből savanyítással, vagy természetes úton megsavanyodott tejről
(aludttej) szedik le annak föleként.
 
Túró - az aludttej kimelegítésével és a savó leszűrésével készül. Az aludttej minőségétől,
a kimelegítés technikájától és a szűrés alaposságától függ a túró minősége a krémtúrótól a
gomolyán át a krémsajtig. (Minden sajt alapanyaga valamilyen túró).
A vaj - ha a tejszínt egy edényben megköpülik (hevesen kevergetik), a kis zsírcseppek
összeütköznek, egybeolvadnak, és vaj keletkezik. Szobahőmérsékleten szilárd, de nagyon
puha, csontfehér anyag. A leggyorsabban úgy 10-15 oC-os hőmérsékleten valósítható ez
meg.
A zsírcseppek összetapadását mechanikus hatással tudjuk elérni. A tejszínt a köpülőbe
tesszük, majd állandó ütögetéssel kinyerjük a vajat. Előfordul, hogy miután lemossák a
képződő vajat, sóval elkeverik, így nemcsak az íze lesz kellemesebb, de tovább el is áll. A
vajban legalább 80% zsírnak és legfeljebb 16% víznek szabad lenni.
 
A sajt előállítása legrégebben kb. 5 ezer évvel ezelőtt a mai Irak területén lévő termékeny
síkságon fejlődött ki. Kezdetben azt tapasztalták, hogy a tej - amit az isteneknek áldozatul
raktak ki - megalszik és savóra valamint alvadékra különül  el. Rájöttek arra, hogy a
savanyú savó kellemes ital, míg az alvadék frissen vagy hosszabb tárolás után is
fogyasztható. A sajtkészítés tudománya az emberi civilizációval együtt terjedt el és a
Római Birodalomban, Görögországban, Egyiptomban, a Közép-Keleten is jól ismert
eljárás volt. Különböző időben és helyen, eltérő népcsoportok egymástól függetlenül is
föltalálták. Több nyoma maradt fenn a sajt ősi eredetének az írásos forrásoktól a
képzőművészeti alkotásokig. Találtak utalásokat az Ótestamentumban, az egyiptomi
sírokban, de a klasszikus görög és római irodalomban is felbukkan.
 
Sajt félék
 
Keménysajt
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Nyers és felfőzött aludttejből nyerik. A sajtmassza száraz, rideg, a kérge száraz. A
víztartalom korlátozott (40 % alatti), az érlelés időtartama lehet átlagos, de általában
hosszú, a sajt méretét tekintve közepesen nagy. A főtt sajtmassza szemcsés aludttejből
készül, tejsavóban szegény, hőkezelésnek vetik alá kazánban egészen 54 °C-ig.
 
 

 
2. kép: Kemény sajt

 
Lágy sajt
 
Olyan aludttejből nyerik, mely a korlátozott mennyiségű tejsavó kipárologtatásával
készül, és az elsajtosodási folyamat 30 - 40 °C között történik. Ezen csoporton belül
megkülönböztetünk friss sajtokat, kéreg nélküli lágy sajtokat és kérges lágy sajtokat.
Friss sajtok -  olyan sajtok, amelyeket a gyártási folyamatok végeztével pár napon belül,
de lehetőleg néhány óra múlva kell elfogyasztani. Olyan sajtok, amelyeket nem érlelnek
nincs kérgük sem felszíni rétegük, és azonnal ajánlatos fogyasztani. Víztartalmuk igen
magas (60 % feletti), ez megmagyarázza a sajt lágy szerkezetét.
Kéreg nélküli lágy sajtok olyan sajtok, melyek hogy elérjük az érzékszervvel
meghatározható optimumot, nagyon behatárolt érlelési időszakot kívánnak meg (1-4
hétig). Víztartalmuk 50-60 % között változik: kéreg nélküli lágy, édes sajtok. Alacsony
hőmérsékletű érlelést igényelnek.
Kérges lágy sajtok - olyan sajtok, melyeknek puha kérge van. Általában ezeket nem főzik
és nem préselik. Meglehetősen magas a víztartalmuk, mely 50 % körüli. Az érlelés
időszaka 30-60 nap közt váltakozik. A sajtmassza szerkezete puha, gyakran zsíros,
kenhető állagú.
 
A zöldmárványozott sajtok - olyan sajtok, amelyeket a sajtmassza belsejében lévő
gombaszövetek növekedése jellemez. A penész enzimfolyamata, a gyártási folyamat során
az aludttejbe vagy a tejbe spirálisan, csigavonalban beoltva, lehetővé teszi, hogy erősen
illatozó sajtot kapjunk viszonylag rövid idő alatt (2-3 hónap).
 
Préselt sajtok - a préselés a tejsavó mechanikus nyomásából áll, hogy felerősítse a tejsavó
eltávolítását. 2-6 hónapnyi érlelést igényel. Mindegyik típus jól meghatározható kéreggel
rendelkezik. A préselt sajtok a következő alosztályokba sorolhatók: kemény masszájú,
vízben áztatott és félig főtt. A kemény masszájú sajtok gyártási technológiája során az
alvadás és a tejsavó eltávolítása után az aludttejet szeletekre vágják, összetömörítik, hogy
a maradék folyadékot eltávolítsák. A vízben áztatott sajtok készítésekor az alvadás és a
feldarabolás után az aludttejet nem melegítik fel újból, hanem egyszerűen meleg vízben
áztatják. Ezzel az eljárással savtalanítják a sajtmasszát. A préselés sablonokban,
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formákban történik. A félig főtt préselt sajtokat főzésnek vetik alá, és a préselésük
ezeknek is formában, sablonban történik.
 
Érlelt lágy sajtok
 
Olyan sajtok, melyek főbb gyártási technikái a következő jellemzőkön alapulnak:
az érlelés átlagos vagy hosszabb időtartamú. A sajtok felakasztva érlelődnek, melyeket
később füstölni is szokták. Jellegzetes állagú kéreg borítja.
 
 
4.2. A tej házi és kisüzemi kezelése
 
A magyar nép története a kezdetektől szorosan kapcsolódik az állattartáshoz. Az állatok
nemcsak a munkavégzésben voltak az ember segítségére, hanem szükség volt húsukra,
tejükre a táplálkozásban. A tej és tejtermék fogyasztásának hazánkban nagy hagyományai
vannak. Sokszor, sokféleképpen fogyasztották, a táplálék elengedhetetlen része volt.
Felhasználták a szarvasmarha és a juhtejet.
 
A frissen fejt tejet leszűrve tejesköcsögökbe öntötték. Szívesen fogyasztották nyersen,
kenyérrel, szomjoltónak, étkezés után. Főztek vele tejes ételeket, kását, habarást. Kedvelt
étel volt az aludttej. Az aludttej tetején megjelenő zsír a tejföl. A tejfölből köpülő
segítségével nyerték a vajat. A köpülő fából készült edény, amelyben rúdon elhelyezett
szárnyakat mozgatnak. Ettől kicsapódik a vaj a tejfölből. Melléktermékként visszamarad
az író. Ugyancsak aludttejből készült a túró. Az aludttejet lassú tűzön felmelegítették,
(fonnyasztották), ami ettől összecsomósodott, ezután leszűrték A pásztorok a pusztán nem
fejték a marhát. A magyar szürke egyébként sem adott nagyon sok tejet, viszont magas
volt a zsírtartalma. Néhány fejős tehenet azért tartottak a szállás körül, aminek tejével
fedezték saját szükségleteiket.
A szállásokon élő gulyások, juhászok a tejfeldolgozás többféle módját alkalmazták.
Alföldi gulyások készítették a tarhót, ami joghurt. Ehhez a tejet először egy nagy
fémbográcsban felforralták, s kavargatva főzték, míg a habját el nem főtte. Ekkor
átöntötték egy fadézsába.
Mikor annyira kihűlt, hogy a kéz még állta, oltóanyagot kevertek bele. A dézsát lezárták,
és alaposan betakarták, bebugyolálták, hogy minél lassabban hűljön le. Ennek az
edénynek általában külön helye volt a szálláson. Szélvédett helyen ástak neki gödröt, s
bundával ki is bélelték. 3-4 óra alatt a tarhó megaludt.
Az eljárás során savanykás ízű, sűrű kocsonyás termék keletkezett. A pásztorok szívesen
ették kenyérrel, kásával, vagy magában is. Az oltóanyagot (tarhómagot) az előző tarhóból
tették félre.
 
Pásztorok készítették a gomolyát juhtejből. A tejet kb. 38 oC -ra melegítve beoltották.
Mikor megaludt, kendőbe merték, és a savót kicsöpögtették belőle. Így gömbölyded alakú
sajtot kaptak. Hasonlóképpen készítik a sajtokat. A felmelegített, tejoltóval megalvasztott
tejet összetörik, és újra melegítik. A savó kicsorgatása után formába téve kipréselik.
Ezután sózzák és megfelelő hőmérsékletű, páratartalmú helyen érlelik. A sajt érlelés során
kapja meg jellegzetes ízét, aromáját.
 
 
A tejet lábosba öntve és pár óráig állni hagyva feljön a felszínére a tejszín, ami nem más,
mint a tejzsír. Az 1-1,5 dl-nyi réteget csak le kell szedni kanállal és fel kell forralni, majd
hűtőben lehűteni. Ezzel pasztörizáljuk és kellően keményre felverhető lesz tejszínhab
készítésekor.. A maradék sovány tej sok mindenre felhasználható, igény szerint.
 



Kisüzemi élelmiszer feldolgozás

file:///Y|/...umok/NEMZETKÖZI PIAC ÉS VÁSÁR/Előadások anyagai 11.15/5.3_kisuzemi_elelmiszertermeles/kisuzemi_elelmiszertermeles.htm[2014.11.19. 11:16:02]

A tejföl házilag készítve megaludt tejszín; ha házilag készül szinte tiszta zsiradék;
serpenyőben fel lehet olvasztani (nagyapám pl. csakis olvasztott tejföllel szerette a túrós
tésztát), a forró ételben csomómentesen elkeveredik, a sütőbe tett rakott étel tetején nem
képez kérget, hanem megolvadván átitatja az ételt.
 
A házi aludttej minőségét ma sem célszerű a véletlenre - valamilyen tejsavbaktérium
mindig akad a környezetünkben - bízni: beolthatjuk az aludttejnek szánt tejet tejföllel,
vagy már bevált aludttejjel (1 l tejhez egy kávéskanál oltóanyag elegendő). Régi, bevált
módszer a tejet hirtelen szinte forrásig ("bizsergésig") hevíteni, hirtelen langyosra hűteni,
majd az oltóanyaggal kihűlésig kevergetni.
 
Ha kefírt vagy joghurtot szeretnénk készíteni a friss tejből, akkor célszerű először
felforralni, majd szobahőmérsékletre hűlése után habverővel vagy turmixgéppel jól
belekavarni egy kis doboz bolti kefír vagy joghurt tartalmát. Célszerű olyan terméket
választani, ami élő baktériumflórát tartalmaz. A későbbiekben célszerű mindig a
korábbról megmaradt kefír (joghurt) egy részét (elég 1 dl) belekavarni a friss tejbe, az
újabb adag elkészítéséhez. A tejet meleg helyre rakva 0,5-1 napon belül lezajlik az
erjedés. Célszerű kisebb dobozokba tölteni előtte (pl. fél literes joghurtos dobozokba,
amiknek van műanyag teteje), amik lezárhatók és elférnek a hűtőben.
Az aludttej csak abban különbözik a kefírtől és a joghurttól, hogy nem  meg oltottuk be
bizonyos baktériumokkal, amik speciális állagúvá és ízűvé teszik azt. A kész joghurtból
fogyasztás előtt készíthetünk gyümölcsjoghurtot, apróra vágott vagy ledarált befőttet, friss
gyümölcsöt keverve bele cukorral, aromával, zselatinnal. Amíg nincs kész a joghurt, ne
tegyük bele mindezeket, mert rontják a tejtermék állagát.
A túrót házilag aludttejből készítjük: az aludttejet a meghagyott föllel jól elkeverjük. A tej
megalvasztására tejoltót adnak hozzá, mely a szarvasmarhák gyomrából kivont enzim. A
végbemenő folyamat hatására savó és túró keletkezik. Nagyon lassú tűzön nem egészen
forrásig hevítjük, majd langyos helyen állni hagyjuk, míg a túrószemek jól összeállnak, és
elkülönülnek a savótól; végül kendőn vagy sűrű szitán leszűrjük, esetleg kendőben ki is
nyomkodhatjuk.
A túrót felhasználás előtt általában villával összetörjük, bizonyos felhasználásoknál
áttörjük vagy elturmixoljuk.
 
A krémtúró nagyon finom szemcséjű tehéntúró: a rendesnél hirtelenebb melegítéssel
készíthetjük, és sűrű vásznon kell leszűrni. Készíthetjük úgy is, hogy a túrót kevés
tejföllel (aludttejjel, tejjel, tejszínnel, íróval) elkeverve átpasszírozzuk vagy elturmixoljuk.
 
A tejfeldolgozás egyik legnagyobb szakértelmet igénylő területe a sajtgyártás.
Kisüzemekben általában az  túrósajt, lágysajt esetleg egyszerűbb félkemény sajt
gyártása,folyik. gazdaságosan azokat a sajtféleségeket célszerű gyártani, amelyek
speciális recept szerint készülnek és bonyolult gyártási és érlelési technológiájuk miatt
szinte csak kisüzemek gyártják.
 
A kádból az alvadékot általában tömlő vagy szivattyú közbeiktatásával előprésbe vagy
formákba juttatjuk, esetleg utópréseljük és így alakítjuk ki a közvetlen csomagolásra vagy
érlelésre előkészített terméket.
 
Házi sajtkészítés
 
A sajttejet – lehet fölözetlen, részlegesen, vagy teljesen fölözött tej, tejszín - először
megalvasztjuk.
 
2 liter tejhez egy 3 literes fazékban adjunk 7 dkg sót, majd tegyük tűzre és állandó
kevergetés mellett főzzük 25 percig. Utána levesszük a tûzről, beleöntünk 0,5 dl 10%-os
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ételecetet. A túrósodás mértékétől függően hozzáadhatunk még egy evőkanál ecetet, míg
optimális állagú lesz. Ezután 15 percig állni hagyjuk, hogy hűljön és túrósodjon. Az
alvadás létrejöhet természetes úton (a tej alvadása alatti savtartalom megnövekedése) vagy
mesterséges úton: 35 °C-on a tejhez adva a megfelelő mennyiségű tejoltót, tejoltó enzimet
(bárány vagy borjú gyomrából kinyert anyag) vagy növénykivonatot és bakteriális
enzimeket.
Az alvadásból fehér rugalmas anyag jön létre, amelynek kocsonyás, zselatinos állaga van
(aludttej) amely összeesve hagyja kipárologni a tejsavót, a különböző anyagok
szétválasztódását szuszpenzióban vagy oldatban; zsír, kazein és kálciumfoszfát szinte
teljesen a megalvadt masszában marad. A tejcukor és az oldott sók teljes egészében
távoznak a savóval együtt. Ezután az egészet beleöntjük egy felfüggesztett (madzaggal
szögre akasztott), csúcsos vászonzacskóba (konyharuhából lehet varrni). Hagyjuk a savót
lecsurogni, időnként megrázzuk és megnyomkodjuk, hogy tömörödjön. Ettől a sajt
rugalmas állományú lesz. Utána állni hagyjuk 1-2 napig. Kevesebb sóval a sajt lágyabb és
kenhető lesz. Keverhetünk bele különféle fűszereket is (kaprot, reszelt fokhagymát,
petrezselymet, őrölt köményt, kakukkfüvet, oreganót, szerecsendiót) ha valami
különlegesre vágyunk. A savó eltávolítása után következik az "őrlés" (amely az aludttejet
kis sajtszerű szemcsékké alakítja át), és a fűzés; ezen eljárások folyamatában néhány
jelentősebb sajthoz élesztőt, penészt vagy különféle aromákat (tárkony, bors, szegfűszeg,
fokhagyma) adnak.
 
A tejalvadás fázisa, az őrlés és az aludttej főzése alkotják az elsajtosodás folyamatát;
megfelelő sablonba öntve a granulákat előbb lecsepegtetik, majd nyomásnak teszik ki,
végül besózzák, melyet végezhetnek szárazon a só folyamatos és közvetlen
hozzáadásával, vagy sós páclében.
 
A sajtgyártás folyamatának utolsó szakasza az érlelés. Ennek az időtartama nagyon
változó (néhány naptól akár évekig) és történhet hagyományos úton vagy mesterségesen,
a sajtmasszában lévő erjesztőszerek (enzimek, peptidek, aminosavak) és külső és belső
mikroorganizmusok (lattobactilus, streptococcus, gombák) idézik elő azokat a
változásokat, melyek meghatározzák a kész termék színét, állagát, ízét és aromáját.
 
A lecsepegő savót összegyűjtjük, és megforraljuk. A kicsapódó anyagokat leszűrjük, a
túróhoz hasonlóan vászonzacskóba téve lecsöpögtetjük – érlelés nélkül friss ordát
kaphatunk.
 
Házi joghurt
Hozzávalók:
2 és fél liter tej
1 dl joghurt (élőflórás)
1 csapott evőkanál cukor
 
A joghurtot elkeverjük a cukorral, a tejes egy vastag falú edényben felforraljuk, majd
lehűtjük szobahőmérsékletűre. Elkeverjük benne a joghurtot, majd fél napig letakarva
hűtőben tartjuk. Az elkészült joghurtból félreteszünk 1-2 dl-t a következő adaghoz.
 
Sajt
Hozzávalók:
 
Tejföl
Só
Ízlés szerint fűszerek
 
A tejfölt szobahőmérsékletűre melegítjük, hozzáadunk egy kevés sót (kb. fél literhez egy
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csapott teáskanál só). Tül kendőbe, gézanyagba, vagy pelenkaanyagba öntjük, a tetejét
összecsomózzuk, hűvös helyen lábas, vagy műanyag edény fölé felakasztjuk, hogy a savó
kicsöpöghessen belőle. Snidlinggel, darált foghagymával, vagy zöldfűszerekkel is
ízesíthető.
 
Oltott kefír
Hozzávalók:
 
1 liter tej
1 pohár kefír
 
A szobahőmérsékletű tejet és kefírt összekeverjük, majd 2-3 órán át állni hagyjuk. Ezután
hűtőszekrénybe tesszük.
 
Túró
Hozzávalók:
 
1 liter tej
A tejet üvegbe töltjük (legcélszerűbb befőttes üveget használni), és langyos helyen
hagyjuk megaludni. Nagyjából egy éjszaka alatt elkészül az aludttej, másnap egy tiszta
géz kendőben felakasztjuk, a lecsepegő savót egy edényben felfogjuk. Amikor az összes
savó eltávozott, a túró fogyasztható. A savó is rendkívül egészséges, ha valaki nem
szereti üresen, fogyaszthatja joghurttal elkeverve, vagy gyümölccsel és cukorral
összeturmixolva.
 
Körözött
 
A tejfölt a túróval ízlés szerint összekeverve és megfűszerezve készíthetünk körözöttet.
Jobb, mint bármely bolti alapanyagból és persze olcsóbb!
 
Kisüzemi tejtermelés:
 
A termelői tej előállítási költsége, piaci ingadozó átvételi ára és a tejtermékek
termelésének változása igen nagy eltéréseket mutat. Ez a termelés gazdaságosságára ható
ciklikusság a mennyiségi igények változásán túl az átvételi ár ingadozása miatt komolyan
befolyásolja az ágazat nyereséges működését, illetve ezen keresztül a tejtermelők anyagi
biztonságát.
 
A tejpiaci szabályozás sokat vitatott eszközrendszerével nem tud megbirkózni ezekkel az
évente ismétlődő problémákkal. A termelők illetve a feldolgozók alapvető érdekellentéte
az átvételi árban, illetve a minőségi kifogások érvényesítésében nyilvánul meg.
Kézenfekvő tehát, hogy a tejtermelést és a tejfeldolgozást közös érdekeltségi alapokon
működtessék. Magyarországon több kormányzati támogatott intézkedés született ezen
probléma áthidalására, azonban a piacon meghatározó sikeres szövetkezeti nagyüzem,
több tejtermelőt koordináló közös tulajdonlású feldolgozó vállalkozás még nem jött létre.
Ilyen üzemek hiánya adhat magyarázatot arra, hogy a tejtermelők és a tejfeldolgozók
között napjainkban is sok esetben feszültségek, kibékíthetetlen ellentétek alakulnak ki.
Átmeneti megoldást jelenthet, hogy a termelő önálló tejfeldolgozó üzem építésével,
működtetésével oldja meg értékesítési problémáját. Ezzel a termelő kiegyenlítheti
hullámzó bevételeit, jó termékválasztással pedig extra nyereséget realizálhat. Itt
alapvetően a különleges vagy nagy kézi munkaigényű termékek előállítása és a regionális
tejtermékellátás jöhet szóba, hiszen országos hálózatokban a néhány ezer liter tejet
feldolgozó üzemek termékei nehezen értékesíthetők.
 



Kisüzemi élelmiszer feldolgozás

file:///Y|/...umok/NEMZETKÖZI PIAC ÉS VÁSÁR/Előadások anyagai 11.15/5.3_kisuzemi_elelmiszertermeles/kisuzemi_elelmiszertermeles.htm[2014.11.19. 11:16:02]

A tejfeldolgozás, ezen belül a kifogástalan tejtermék előállításának egyik alapvető
feltétele a megfelelő bakteriológiai tisztaságú és magas beltartalmi értékű alapanyagtej
biztosítása.
A tejtermelők megfelelő genetikai, állategészségügyi háttér, a technikai berendezések,
(korszerű fejőberendezés és tejhűtő) megteremtésével ezeknek a követelményeknek eleget
tudnak tenni.
 
A termelők által előállított 4 oC hőmérséklet körüli tej alacsony összcsíra és szomatikus
sejtszám tartalma esetén alkalmas a tejfeldolgozásra, alkalmas a jó minőségű tejtermékek
előállítására.
 
A tejfeldolgozás szinte minden esetben a nyerstej átvétellel kezdődik, ahol a tej minőségi
és mennyiségi átvételét követően beállítjuk a kívánatos tejhőmérsékletet (4 oC). Az üzemi
tejtárolókban lévő tej feldolgozása, (néhány speciális termék kivételével) a
pasztőrizálással kezdődik. A tejpasztőr berendezések az EU szabványnak megfelelően
korszerű kialakításuknál fogva már biztosítják a tejminőségének megőrzését, a
pasztőrözés hatásfokának állandó szinten tartását, valamint hogy idegen szennyező
anyagok (hűtőfolyadék, mosószermaradék és bakteriológiailag szennyezett tej) ne
kerülhessenek a tejtermékekbe.
Kis tejmennyiség és egyszerű gyártástechnológia esetén (néhány száz liter) indokolt lehet
a kedvezőtlen hatásfokkal dolgozó tartálypasztőr beépítése, azonban közép és nagyüzem
ma már elképzelhetetlen fölözővel, esetleg homogenizátorral összeépíthető átfolyó
pasztőrberendezések nélkül.
 
A tejfeldolgozás legegyszerűbb módja a szabványos tejzsírszázalékokra beállított
zsírtartalmú tejek poharas, tasakos vagy dobozos kiszerelése.
 
Kiemelést érdemel az EU és a mezőgazdasági kormányzat által is támogatott iskolatej
akció (127/2004. (VIII.19) FVM rendelet), amely egy kisüzem termelésének regionális
értékesítéséhez nyújthat segítséget.
 
A tasakos tej gyártása általában 0,25-0,5-1,0 l-es kiszerelésben történhet. Egyszerű
megoldás a 2-300 tasak/h teljesítményű kézi működtetésű tömlőbe töltő berendezés.
Alacsony ára miatt alkalmas lehet néhány száz liter tej kiszerelésére, regionális
forgalmazására.
 
A tej szeparálásából keletkező tejszín továbbfeldolgozás esetén poharas, esetleg tasakos
tejföl, tejszín, vagy vaj formájában kerülhet forgalomba. A vaj egyszerű házi kiszerelése
keretben történő kézi formázással és kézi csomagolással történhet, de értékesíthető
tömbösített formázással nagyfelhasználók részére.
 
A megfelelően beállított zsírtartalmú tejből a legkülönbözőbb tejtermékek készíthetők. Itt
elsősorban joghurt, kefír és ezek ízesített változatai kerülhetnek szóba, a kialakult
fogyasztói szokásoknak megfelelően, elsősorban poharas kiszerelésben. Ezek egyszerű
eszközei a joghurtkádak, ahol az előkészített alapanyag beoltása és érlelése történik és
amiből megfelelő szivattyúkkal a termék a töltőgépekre juttatható.
 
 
4.3. Gyümölcsök tartósítása hőkezeléssel
 
Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét,
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megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról
és elgurul, akár a brilliáns. ”
 
    Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli)
 
 
Gyümölcsök és zöldségfélék táplálkozási jelentősége
A gyümölcsök és a zöldségek jelentős helyet foglalnak el az emberi táplálkozásban.
Értékes anyagaik, kedvező étrendi hatásuk, organoleptikus tulajdonságaik indokolják
állandó, rendszeres fogyasztásukat. A növényi nyersanyagok, így a gyümölcs- és
zöldségfélék is, friss állapotban csak az év egy bizonyos részében állnak rendelkezésre.
Az egész éven át történő egyenletes fogyasztást hivatottak biztosítani a különböző
tartósítási eljárások.
A tartósítás segítségével megőrizhetők a nyersanyagok értékes anyagai, növelhető a
fogyasztás időtartama, lehetővé válik a termékek romlásmentes tárolása, szállítása,
értékesítése. Ezen túlmenően új, fogyasztásra nagyobb mértékben előkészített, magasabb
feldolgozottságú élelmiszerek termelését vagy fogyasztásra közvetlenül alkalmas ételek
előállítását is jelenti. A rendelkezésre álló tartósítási módszerek, eljárások között ősidők
óta alkalmazott ( szárítás, sózás, savanyítás, erjesztés ) és a legújabbkori kutatások alapján
kifejlesztett módszerek (ionozáló sugárzás alkalmazása ) egyaránt találhatók.
 
Gyümölcsökből készíthető tartósítmányok:
 

·        Befőttek – magozott, egész, vagy darabolt gyümölcs cukros felöntőlében,
szirupban, vagy alkoholos édes lében. Befőtt készítésére a félig érett gyümölcs a
legalkalmasabb.

·        Lekvárok, ízek és dzsemek – készítésükre érett, vagy túlérett gyümölcsöt
használhatunk. Készítésük lényege, hogy mosás, magozás, darabolás, pépesítés
után besűrítjük, kocsonyásítjuk, cukor adagolásával növeljük tartósságukat.

Klasszikus értelemben lekvárról beszélünk, ha az érett gyümölcshöz nem teszünk cukrot.
Lassú, hosszan tartó főzéssel elpároljuk a gyümölcs levét, a maradék nagy koncentrációjú
cukor ízt és tartósítást ad. Önmagában is alkalmas hosszan eltartható termék készítésére.
Amikor ízt készítünk, a gyümölcshöz cukrot adunk, ezzel sűrítjük, tesszük tartóssá.
A dzsemekhez a gyümölcsöt nem paszírozzuk át, főzés után is darabos marad.

·        Gyümölcsszörpök – mennyiségük eltörpül az üzletekben kapható mindenféle
gyümölcsökétől. Értékük, egészségre gyakorolt kedvező hatásuk azonban
összehasonlíthatatlan az esszenciákkal és színezékekkel készülőkkel szemben.

Készítésük lényege, hogy az érett, vagy túlérett, légyümölcs levét préseléssel kinyerjük. A
lényerés végezhető hideg és meleg eljárással. A kinyert levet hőkezeléssel, vagy
vegyszerrel – például borkősavval, citrom- és aszkorbinsavval, tartósítjuk.

·        Sajtot készíthetünk birsalmából, birskörtéből. Ilyenkor nem hámozzuk meg a
gyümölcsöt, héjával együtt főzzük.

·        Zöldségfélékből sós-fűszeres, ecetes lével készíthetünk főzelék alapot, vagy
savanyúságot.

·        Kifejtett zöldborsót, felvágott zöldbabot, meggyalult tököt, sóskát, spenótot
előfőzés után üvegekbe rakjuk, dunsztoljuk, pasztőrözzük. Célszerű tartósítószert
is a tetejére tenni.

·        A savanyúsághoz hagyhatjuk egészben a paprikát, hagymát, kicsi zöld dinnyét,
karfiolt, zöld paradicsomot, de apríthatjuk is csalamádénak, vagy például a
káposztát savanyításra.

·        A savanyúság felöntőlevét fűszerekkel ízesített ecetes lébe tesszük. Az ízesítés
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lehet teljesen egyéni – meggyfalevél, szőlőlevél, vágott torma, zöld fűszerek,
mustármag, borókabogyó, kömény.

·        Főzhetünk paprikából, paradicsomból hagymával, zsírral, vagy olajjal lecsót, amit
szintén üvegekben tartósíthatunk.

·        Készülhet paradicsomlé, vagy többféle ízesített paradicsom sűrítmény is.
 
Zöldségek, gyümölcsök tartósítására alkalmazhatjuk a fagyasztást.
A megmosott, tisztított, kimagozott, fajtájától függően feldarabolt gyümölcs és zöldség
kerülhet azonnal nylon zacskókba és fagyasztóba, de a zöldségféléket elő is főzhetjük.
 
Falusi portákon, városi kertes házakban lehet alkalmazni a régről ismert téli betárolást
pincébe, verembe. A fontos, hogy hűvös, egyenletes hőmérsékletű legyen a tárolótér,
Almát, körtét, birsalmát, birskörtét, krumplit, káposztát, céklát, sütnivaló tököt padozatra,
vagy polcokra rakva tárolhatunk. Mazsolának való szőlőt kocsányánál fogva függesztjük.
Ügyelni kell a tárolt zöldség- és gyümölcs épségére, a romlásnak indult darabokat azonnal
vegyük ki a többi közül.
Sárgarépa és petrezselyemgyökér tárolására tiszta homokot halmozzunk fel, ebbe
kerülhetnek a gyökérzöldségek.
Előkészítő műveletek
Az előkészítő műveletekhez soroljuk mindazokat a tevékenységeket, amelyek a megfelelő
minőségű késztermék előállítása érdekében a nyersanyagátvételtől a tartósítási eljárásig
szükséges elvégezni. A feldolgozásra kerülő nyersanyagok és a belőlük előállított
termékek különböző előkészítést igényelnek. Házi tartósításnál ide tartozik az üvegek,
celofán, tartósítószer, cukor összekészítése, üvegmosás – még a gyümölcsszedés is.
 
Válogatás célja a feldolgozásra kerülő nyersanyagból a hibás, romlott, feldolgozásra
alkalmatlan egyedek, részek eltávolítása. Ez azért szükséges, mert a késztermék
összetételét, megjelenését, ízét, aromáját, gyakran eltarthatóságát is veszélyeztetik. A
válogatás során el kell távolítani az esetleges idegen anyagokat (fadarabok, kő, egyéb
testek stb.).
Osztályozás : célja a nyersanyag méret és egyéb tulajdonságok (érettség, állomány, szín)
szerinti osztályozása, szétválogatása.
Mosás célja a nyersanyag felületére tapadt fizikai (föld, por, növényi anyagok stb.),
kémiai (növényvédőszerek) és mikrobiológiai szennyeződések minél tökéletesebb
eltávolítása. Előbb áztatunk, majd mosunk és öblítünk. Ennek pontossága meghatározza
az eltett ételek tartósságát
Hámozás célja a nagy cellulóztartalmú héj eltávolítása. A hasznos rostanyag megőrzése
érdekében ez a művelet el is maradhat.A feldolgozás során el kell távolítani egyes
termények élvezeti és táplálkozási célokat nem szolgáló, nagy cellulóztartalmú részét, a
héjat. Több nyersanyagot (gyökérzöldségek, burgonya, hagyma) minden esetben, néhányat
(kajszi,
Száreltávolítás – ügyelni kell a szemek épségére a művelet során.
Mageltávolítás kézzel vagy egyszerű mechanikus eszközökkel. Ügyeljünk hogy a lehető
legkevesebb kárt tegyük a gyümölcsben.
Szúrkálás – a cukros lé bejutásának gyorsítására alkalmas. Használható gyümölcsöknél,
paprikánál.
Aprítás – mechanikai művelet. Mindig a megkívánt és legalkalmasabb méretet
szeleteljük. Lehet karikázás, kockázás, csíkozás. Ügyelni kell, mert a vágásfelületek a
levegőn bebarnulhat felületük. Adott termékhez mindig a megfelelő aprítást válasszuk.
Előfőzésen végezhető zöldségeknél, vagy akkor, ha fagyastással tartósítunk pl zöldborsót,
zöldbabot befagyasztás előtt. Alkalmas keményítő kezdeti duzzasztására.
Húzatást alkalmazunk, amikor gyümölcsöket kandírozunk. Zöld dióból készíthetünk
befőttet, a megszúrkált diót több napon át, váltott vízben célszerű húzatni.
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Színrögzítéshez adhatunk fehér húsú gyümölcsökhöz meszet, borkősavat, citromlevet.
Zöldséghez konyhasót.
Felöntőlé készítés – befőttekhez, savanyúságokhoz cukros, vagy ecetes, fűszeres levet
forralunk, beforralunk.
Lényerési eljárások, létisztítás, lékezelés – zúzalékból, szörp, lé készítésekor. Lényerés
például préseléssel, majd finomabb szűrőn, vagy gézen, vászonkendőn történhet szűrés.
Levet nyerhetünk ki gyümölcscentrifugák segítségével is.
Üvegek és záróanyagok előkészítése
 
Tartósító műveletek – főzés, beforralás, üvegbe rakás és felöntőlével öntés, tartósítószer
bekeverése – attól függ, milyen tartósítást választottunk, milyen terméket készítünk.
Üvegbe rakás után száraz, vagy nedves dunsztolást alkalmazhatunk.
 
Néhány különleges tartósítás
 
Aszalás, szárítás – ezzel a tartósítási móddal gyümölcs és zöldség egyaránt kezelhető.
Fűszerek, gyógynövények, gomba, gyümölcsök, zöldéségek tartósítására használható. A
szárítás sikere annak gyorsaságán múlik. Ha elegendő vízet tudunk elvonni a
termékekből, száraz helyen, kis helyen tárolható fékész ételeket kaphatunk.
 
A fűszerek, gyümölcsök, gombák, s a különféle növényi részek a betakarítás után azonnal
romlásnak indulnak. E folyamatot olyan enzimek vezénylik, amelyek működéséhez
nedvesség kell, így ha azt sikerül elvonnunk, lesz esélyünk a hosszabb tárolásra. A
szárítás sikere tehát a gyorsaságon múlik. E mellett a másik kulcselem a szárítási
hőmérséklet: a különböző növényi részek - de még az egyes gyümölcsök is - más és más
hőfokot kívánnak. A harmadik a szellőzés: bármit aszalunk, azt jól körül kell járnia a
levegőnek, hogy a kipárolgó nedvességet gyorsan elvihesse.
A szárítható dolgoknak van egy csoportja, amelyeknél azonban kompromisszumot kell
kötni. A nagy illóolaj-tartalmú zöld növényi részekben ugyanis kárt tehet a magasabb
hőmérséklet, illetve a gyorsan és ingyen dolgozó napfény. Ezért a zöldfűszereket, s
gyógynövényeket rendszerint lassabban és árnyékban szárítjuk.)
A gyökérrészek, kérgek, zöldségek és gyümölcsök általában egyaránt száríthatók tűző
napon, vagy - aszaló berendezés híján - egy kemencében vagy egyszerű konyhai sütőben.
Napon, vagy sütőben, illetve aszalóban aszalhatunk.
A legkiegyensúlyozottabb aszalmányokat aszalóban tudjuk készíteni. Az egymás fölé
rakott cserényeket megrakjuk a szárítani kívánt termékkel, ellenőrzött hőmérsékletű és
áramlású levegővel tudjuk a szárítást végezni. Aszalás előtt megfelelő darabolást, aprítást
végezhetünk. Az aszalmányok tárolása vászonzacskókban, száraz helyen történjen.
 
A különböző gyümölcsökre más-más aszalási szabályok vonatkoznak, ezeket aszalás előtt
tanulmányozzuk!
Aszalhatunk cseresznyét, meggyet, kajszi és őszibarackot, zöldségfélékből ízesítő
keveréket készíthetünk. Aszalhatunk gombát és erdei gyümölcsöket – áfonyát, szedret,
somot, bodzát, vagy a melegebb hazai tájakon is megtermő fügét.
Karácsony előtt aszalhatunk banánt, narancsot, citromot. Ilatuk kellemesen betölti a
lakást.
 
Kandírozáskor a gyümölcs víztartalmát cukorral helyettesítjük.
A gyümölcsök kandírozással való eltarthatósága a cukor konzerváló hatásán alapul.
Ilyenkor a gyümölcsökben lévő vizet cukorral helyettesítjük. Ehhez a gyümölcsöket
koncentrált cukoroldatba kell helyeznünk.
A gyümölcs celláiban lévő cukor sűrűsége jóval kisebb, mint a körülvevő oldaté, így a
cellafalakon koncentráció-kiegyenlítődés jön létre: a víz kiszivárog, a cukor pedig be.
Ehhez sok időre van szükség, a kandírozás ezért elég időigényes munka.
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Szükséges eszközök:
 

·        cukor, víz, mérleg
·        érett, de még kemény gyümölcs
·        két lapos tál a szirupnak és a csepegtetéshez
·        rács, merőkanál, fogvájó

 
Kandírozható gyümölcsök
A kandírozáshoz azokat az érett, de még kemény gyümölcsöket használhatjuk,
amelyeknek erős aromájuk van. A túlérett vagy ütődött gyümölcs erre nem alkalmas.
Legjobbak: az ananász, sárgabarack, banán, körte, cseresznye, meggy, citrusfélék, szilva,
alma, szőlő.
A gyümölcsök előkészítése
 

·        forró majd hideg vízben tisztítsuk meg a gyümölcsöt
·        a magvakat távolítsuk el a gyümölcsből
·        hámozzuk meg a "szőrös" gyümölcsöket (ha héjastól kandírozunk vegyszermentes

vagy biogyümölcsöket használjunk)
·        nagyobbakat daraboljuk fel, kisebbeket szurkáljuk meg
·        az előkészített gyümölcsöket röviden forraljuk fel (3-5 perc), a főzővizet egy

tálban fogjuk fel
 
A cukormázas gyümölcsöket használhatjuk torták és sütemények díszítésére,
gyümölcskenyerek sütéséhez. Édesszájúaknak ajándékot is készíthetünk belőlük, s ha még
fokozni szeretnénk a hatást, csokival is bevonhatjuk egy részüket. A „hagyományos”
kertben, kertészetben megtermő gyümölcsök mellett mindenféle tartósításnak alávethetjuk
a mezőn, erdőn termő feketetberkenyét, kökényt, somot, bodzát, csikpebogyót.
Gyümölcsök cukortartalmát erjeszthetjük és a szőlő borához hasonló enyhe alkoholos
levet nyerhetünk. A sokféle gyümölcs- és zöldségkészítmény készülhet otthonra, vihetjük
eldadni a piacra, de falusi vendéglátás során kínálhatjuk vele vendégeinket is.
Alternatív falusi turizmus program lehet egy tanyasi-falusi lekvárfőzés.
 
 
4.4. Fűszerkeverékek, teakeverékek készítése
 
Napfényes, száraz, kevésbé poros padláson, egyenletesen elterítve száríthatunk fűszer-és
gyógynövényeket. Készítsük el a szedési naptárat, válasszuk ki a szedésre legalkalmasabb
időpontot, majd válogassuk át a zöldség- és gyógynövényeket. Fehér csomagolópapírra
egyenletesen terítsük el, időnként forgassuk, hogy egyenletes legyen a szárítás. Fontos a
lassú, nem túl agresszív vízelvonás. Párás időben lenyitott sütőajtajú, langyos sütővel
gyorsíthatjuk a víz elvonását. A szárítmányokat fajtánként tároljuk fehér
vászonzacskókban. Saját elképzelés, esetleg gyógynövény könyvi leírás szerint
keverhetjük is őket. A pontos összetételt, a benne levő alkotók arányát jegyezzük fel.
Szárított petrezselyem, zeller, kapor, zsálya, rozmaring, kakukkfű, majoranna, bazsalikom
jól hasznosítható főzéshez. Szárított hársvirág, bodzavirág, menta, körömvirág, akácvirág,
citromfű kellemes, üdítő- vagy éppen gyógyító teát adhat. Ha van friss fűszernövényünk,
beletehetjük tiszta étolajba, vagy gyenge borecetbe. Az ízesített olaj, és ecet nyers saláták
öntete lehet. Számos recept olvasható „ágyaspálinka”, „mézes pálinka” készítésére.
Kifőzött, sima ízű pálinkákát önthetünk jó érzékkel összekövert gyógynövény ágyra,
aszalt gyümölcsre, fügére, mazsolára.
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4.5. Húsfélék és feldolgozási lehetőségek
 
„Hosszúra nyúljon – mint e hurkaszál,
életed rokkáján a fonál.”
 
A hús az állatok azon izomzata, mely más élőlények, például az ember számára
tápanyagforrást jelent, és nyersen vagy elkészítve fogyasztják. Nagyrészt harántcsíkolt
izom és az azt összetartó kötőszövet alkotja, továbbá a húson találhatók még az inak, erek
és idegek. A hús magas fehérjetartalma miatt könnyen emészthető és kiemelkedő helyet
foglal el az emberi táplálkozásban. A legtöbb húson található kisebb-nagyobb
mennyiségben zsír is. A hús fő tápanyagát a benne található fehérje adja. A zsírnak is
fontos szerepe van az energia raktározásában. A húsok összetétele függ az állatfajoktól.
Nyelvészek és történészek együtt kutatják a nemzetek történetét - jól tudják, hogy a
beszéd, a nyelv szavainak kutatásával történelem kutatható.
 
A török kiűzését követően, az elnéptelenedett falvakat 1710-1720-tól kezdve telepítették
be főként Hessen különböző régióiból, Kassel, Fulda, Frankfurt, Darmstadt, Nassau,
Vogelsberg, Württemberg környékéről származó németekkel, később jöttek
Bajorországból, Szászországból és Thüringiából is. Az érkezők nagy része protestáns –
evangélikus volt. A telepesek nyelvjárásuk szerint jól megkülönböztethetők voltak. Nem
csak nyelvüket, hanem szokásaikat is hozták magukkal. A mészáros ipar nyelve
évszázadokon át kötődött annak a településnek a nyelvéhez, amelyen a mészárszék
működött. A mészáros céhek alapvetően magyar anyanyelvűek voltak, szakmai nyelvük
alapját is a magyar „terminus technikusok” képezték. A XVIII. században indult erős
németesedés, melynek több oka is volt: a Bécs központú kormányzat, a vásározások, a
vándorlegény-rendszer és a törökhódoltság utáni erős német betelepítés.
 
A XVIII. századi német betelepítés és rekonstrukciós munkák következtében a területen
ma is nagy számban élnek magyarországi németek, akik az őshazából származó
élelmiszer-ipari termékekkel gazdagították a magyar termékek sorát.
 
András nap után – november 30-át követően kezdődtek a házi vágások. Főként a
melegebb baranyai tájakon, de Tolna déli részein is ekkorra vált olyanná az idő, hogy a
hús feldolgozása és a feldolgozott hús tárolása romlásmentesen biztosítható. Főként a
saját hizlalású jószág vágását végezték a háznál. Erről tudták, mit evett, úgy nevelgették,
hogy télire jó zsírt, szalonnát, húst és tölteléket adjon. Néha bizony meg is siratták, főleg
a család apró tagjai. Sok helyütt megtalálható volt a kuláré –az élő állat adásvételével
rendszeresen foglalkozó egyén, aki a tisztes abslág -súlyengedmény az állatvásárlásnál–
elengedése után kapta meg a disznó árát.
 
Az áldomás után nekiláttak a forrázásnak. A nagy fateknő fölé fektették a fordítóláncot,
erre fektették a sertést, és több fandli (vödör) forró vízzel öntötték meg. Gőzölgött a hideg
hajnali reggelen. A fordítólánccal az állatot ide-oda húzták, ettől a szőr lekoppadt. A
teknőből kiemelve a kopasztó deszkára került a disznó, vagy csak úgy a földön fekve
megkezdték a kracli segítségével a szőrtelenítést. Ha nem jött rendesen a szőr, újra
megöntözték a forró vízzel. Ezután előbb a hasára fektették, majd a hátára és szalmával
szórták, a szalmát meggyújtották. Az égő szalmát kampós bottal húzogatták a bőrön, hogy
mindenütt perzselődjön. A megfeketedett felhámréteget kraclival távolították el, majd
késsel addig kapargatták, míg teljesen szőrtelen és fehér lett a bőr. Szőrszál a
szőrtüszőben nem maradhatott.
 
Ez után a bontás már jelentősen eltért, hogy magyar, vagy német mester végezte-e. A
magyar bontásnál a földön, vagy deszkán fekvő sertésről előbb a sódarokat – combokat és
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lapockákat kanyarítják körül, majd a fejet vették le. A hason fekvő állatnak a szalonnáját
a gerincoszlop mentén hosszában kettéhasították, majd elmetszették a bordákat és a
csuklócsontot, és a gerincet egészben, orjaként vették ki. Ez után történt a bontás, a tüdő,
a máj, gyomor, belek, végül a háj kivétele.
 
A németes bontásnál a megtisztított disznó hátulsó lábainak csánkinait átszúrták és a
hátsó lábaknál fogva rénfa horgaira akasztották (flaksznizás). A rénfára akasztáshoz két
legényember emelte a rénfát, a böllér pedig tartotta és emelte a disznót. Fontos, hogy a
két lábnál jól ki legyen terpesztve – ehhez kellett a testet spannolni (feszíteni). A
megemelt sertéstestet még egyszer áttisztították, előbb hideg vízzel, majd késsel
átkapargatva, végül a surccal (köténnyel) leszárították. Ezután a has- és mellüregi
szerveket kivétele következett függesztett állapotban: előbb a kulárét (végbelet)
kanyarították körül, majd a medenceüreg felnyitásához átvágták a sluszt (vastag gerinc
vége), el kell végezni a slisszelést (medence átvágása), majd sirfölés következett (a bőr
előmetszése) a fartól a kerndliig (mellcsontig). Az innerej (medence-, has- és mellüreg
szervek) kiszedése következik a haskorc (hasfal) és a herccapfni (rekeszizom) átvágása
után. A bárzsinggal (nyelőcső) együtt lehet kivenni a pájslit (tüdő).
 
Amikor a disznó belseje üres lett – kikerült belőle a vese és a háj is, a hasítás következett.
A prakszlival a gerincoszlopot kettéhasították az állat hasi oldalán állva. A két fél a fej
elfelezése után külön lógott a rénfán. Ekkor leszedték a szalonnát, a testüregeket
megtisztították a hájtól, megtisztították a kövérségtől a fél oldalakat, végül levágták a
sódarokat. A maradékot felenként 3-3 darabba vágva viszik a hakstock-ra további
megmunkálásra.
 
A kikerült bél megmunkálása az asszonyok feladata volt. Előbb a megkövérlés (a külső
felület tisztítása – bélzsír leszedés), majd a kifordítás, ürítés, mosás következett. Finomabb
árukhoz – szalámihoz – célszerű volt slájmolni is (nyálkahártya eltávolítása). Minden
bélrészt tisztítottak és később töltésre használtak. A szátling (vékony kolbászbél), a
vastagbél, végbél, Kata-könyök, de még a hájdederke (a hájat burkoló hártya) is fel lett
használva.
 
A magyar vágás hagyománya szerint a vágási műveletek nagy része a földön fekvő
állaton történt – a németes vágás tisztább.
 
A magyar vágás a hasítást az orjacsont nyerésével végzi. A betelepült német böllérek
közül többen döntöttek e mellett a hasítás mellett, feltehetően azért, mert megkóstolták az
orjából főzhető kitűnő levest.
 
A székely disznóvágáskor a disznót szalmába burkolják, meggyújtják, így történik a
perzselés. Ezt követi a testfelület tisztítása. A bőr pörkölődése kellemes ízt ad a
szalonnának.
 
Húskészítmények
 
Húsrészekre bontható a sertés féltest – így előkészítve befagyasztható.
 
Számos lehetőség van a kinyert húsok, belsőségek további feldolgozására:
 

·        sódar (sonkát) füstölésre készítető elő, ebben az esetben nem kell lebőrözni.
Készülhet egész combból parasztsonka, de füstölhető külön a csülök, köröm, bőrös
comb is. Hasonló módon kezelhetjük a lapockát is.
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Sokféle szalonna készíthető: sózva, hiccelve (füstölve) és abálva (főzve) egyaránt. A
húsos szalonnák standerbe (sózókád, húskeverő teknő) kerülnek besózásra, később zur
(páclé) is került bele spricceléssel. A szalonnákat besózás után stószolták (szalonna
felrakás).
 
Töltelékes készítmények:
 
Hurkafélék: előfőzött tüdő, máj, szív, bőrke, húsvagdalék, fejhús felhasználásával, rizzsel,
árpagyönggyel, pirított zsemlekockával keményíthető. Fűszerei a hagymák, bors,
majoranna, kömény. A megkevert töltelék bélbe kerül, majd abalében kifőzhető.
Tartósítható hosszabb ideig a hurka – svártli, füstöléssel.
Kenősök – elsősorban májból, nyesedékhúsból, szalonnából készül. Homogénra aprított
masszáját bélbe kell tölteni, majd kifőzni. Ez is felfüstölhető.
Disznósajt – a házi vágások legveszedelmesebb terméke. A belevalókat előfőzés után
aprítani kell, majd sertésgyomorba tölteni. Főzési ideje kilogrammonként 1 óra, lobogó
vízben. A zsírt szurkálással célszerű kiengedni belőle főzés közben. A főzés után kerüljön
préselésre.
A disznósajt is felfüstölhető.
Kolbászfélék – tájjellegnek megfelelő összetétellel és ízesítéssel. Készülhet krumplis,
káposztás kolbász is.
Szalámifélék – tájjellegnek megfelelő összetétellel, sertés vastag, vagy marha
vékonybélbe, műbelekbe tölthető. Hideg füstöléssel alakítható ki zamata.
Hagyományos sváb „disznóságok”
 
Egyed Antal ismert néprajzos így ír 1928-ban a német lakosságú Izményről, Mucsfáról:
„ Kedves étkek disznó hússal megtolt disznógyomor (Schwartemagen) vastag vellös
kolbász (Hirn …Salami, Wurst) haluska salátával, érett túró (Quargl), kolompér, vörös
hagymával, szalonát paprikával, fokhagymával nagyon szeretik. Kolbászhússal s disznó
börkéjével megtöltött gömötz oly jó izű, hogy a nyalánk falatok közé lehet számlálni.”
 
A kolbászok sertés vékonybélbe töltött húskészítmények, melyeket a takarékos svábok a
magyar hagyományoktól kicsit eltérően készítették. Annak érdekében, hogy minél több
legyen a kolbász, a húshoz és szalonnához szaporításul főtt krumplit, nyers, vagy párolt,
esetleg savanyú káposztát, főtt rizst tettek. Ahhoz, hogy megfelelő ízűek legyenek a
szaporítás ellenére, több fokhagyma és a szín kialakításához több paprika került a
töltelékbe. A fűszerezés a dúsítástól függött – a káposztásba kicsivel több bors és
fokhagyma került, a burgonyásba több paprika.
A levegősség megszüntetésére meg kell a belet kissé szurkálni, majd egy éjszakát hagyni
hideg helyen, hogy a felülete leszáradjon. Másnap mehet a füstre – keményfa hasábok
egymásra rakása után azok égését visszafojtották, és 2-3 napos száraz, gyenge lánggal égő
füstön kialakult a szép színe, kellemesen füstös aromája.
 
Füstölés után hideg helyre kell akasztani, 6-8 hét után fogyasztandó. A benne levő
dúsítóanyag miatt nem szárad ki, nem keményedik.
 
Különleges, Nagymányok környékén készített vékony kolbász a Lübsejn – ami igen
vékony kolbász, melyet a bélbe töltés után kétszer hiccelnek (füstölés), de forró füsttel.
Tároláskor ez a kolbász megkeményedik és fogyasztása párolás után a legélvezetesebb.
 
A tartósított szalámi készítésének titkát a húskészítő mesterek a végvárak erősítésén
dolgozó olasz kőfaragó- és kőműves mesterektől tanulták – az 1700-as évek végén. A
magyar szalámi készítésének kiváló alapanyaga volt a mangalica sertés. A szalámi szó
egyébként a só jelentésű salame- szóból került német közvetítéssel a magyar nyelvbe.
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A magyar hagyományokkal szerencsésen találkozott a fuldai-, hesseni- és szászországi
telepes németek szalámi-készítő tudománya. Sokféle „szárazáru” készült – ezeknek nagy
előnye az volt, hogy a böjt letelte után váltak igazán fogyaszthatóvá, tehát érésük ideje
arra az időre esett, amikor úgy sem fogyasztottak húsneműt. Kiválóan fogyaszthatók
voltak még nyár derekán is azok a kolbászfélék, amelyeket vastagabb bélbe töltöttek.
A stifolder – vastagkolbász nevét a fuldai betelepült németek kölcsönözték: Stift Fuldaer,
vagyis stifoller – fuldai apátságból érkezők. Ezzel a névvel vált ismertté a különleges
fűszerezett ízű, füstölt, vastagbélbe töltött vastagkolbász. A rudakat 35-55 cm hosszúra
készítették, a vastagabbak rövidebbek voltak, hogy súlyuknál fogva megtartsa őket a
füstöléskor a hurok. Sertés és marhahús felhasználásával készítették szalonnával.
Salétromsót használtak sózásához a konyhasó mellett. Azt tapasztalták ugyanis, hogy a
szép piros szín a sonkához hasonlóan csak ennek használatával marad meg – ma már
tudjuk, hogy a pácsó keverék nitrit- és nitrát tartalma az izomfesték színalakulását
biztosítja. Fűszerei: pici cukor, őrölt bors, csemege és csípős fűszerpaprika és fokhagyma.
A töltelék vágáskor nem pereg, jól összemozaikolt. Készítéséhez, a disznóvágás
apróhúsaihoz (melyet inaltak és lezsíroztak) 10-20 %-ban száraz marhahúst tettek, kb. 30
% szalonna került bele. A marhahúst lehet finomabbra darálva alaposan összegyúrni és
prádként használva, ebbe kerülhet bele a disznóhús és a szalonna, de prád nélkül is
készíthető. A felhasználásra kerülő húst húsruhákra borogatva fél napon át szikkasztották.
Az átdarált húsokat és szalonnát a fűszerekkel alaposan összegyúrták. Nem volt ez
egyszerű, hiszen a szikkasztott hús hideg volt, ezt pedig nehezebb megkeverni. A
megkevert masszát egy éjszakán át érlelték és csak a következő napon töltötték – vagy
azonnal töltötték, és bélbe töltve hagyták a füstölés előtt egy éjszakát érni.
 
A füstölést bükkfa vagy más keményfa hasábokkal végezték, száraz, gyenge lánggal egy
hétig. Ez alatt az idő alatt a vastagkolbász kellemesen fűszeres-füstös aromája alakulhatott
ki. Belseje élénkpiros lett.
Hűvös, napvédett helyen, megfelelő szellőztetés biztosításával 3-6 hónap után lesz
vágásérett (ez a nedvességtartalom meghatározott szintre csökkenése).
 
A kulen – a baranyai svábság jellegzetes sertésvakbélbe töltött vastagkolbásza. Alakját a
vakbél adja: a kb. 12 cm átmérőhöz a hossz 15-25 cm – ezért inkább gömböc, mint rúd.
Tömör, rugalmas, jól szeletelhető kellemesen füstös és fűszeres, élénkpiros színű
készítmény. Jellegzetessége, hogy hosszan elálló – természetesen csak akkor, ha jó
tárolóhelyet találunk neki -, hiszen a vakbél vastag cseplesze nem engedi a kiszáradást. Ez
a megoldás a betelepült németek specialitása.
 
A töltelék, illetve annak elkészítése a paprikás kolbászéval azonos. Füstölése a vastagság
miatt egy jó hét. Hűvös, szellős helyen tárolva 3-6 hónap alatt vágásérett lesz. Hasonló
töltelékkel készül de sertés végbélbe töltött készítmény a bulen.
 
A szajmóka sertés vastagbélbe, vagy még inkább hólyagba töltött, főtt sertésbőrkét
tartalmazó készítmény. A pirospaprikától szépen színezett, kellemesen fokhagymás ízű
töltelékből készült nyers szalámi füstölt és érlelt. Neve a schwartaworst – bőrkés
szalámiból ered.
Készítésekor a nyers darált húsba főtt darált és vékony csíkokra vágott bőrke kerül. A
massza fűszere a só, paprika, bors. Egy 1797-ből származó adat szerint bélbe töltés után 2
hétig sós pácban állt, majd ez után füstölték, száraz, gyenge lángon 2-3 napig. A
vágásérettséget 3-6 hónap alatt éri el, a kiszáradt szajmóka a benne levő bőrke miatt jól
kenhető.
Ezt nevezik hagyományosan gömböcnek.
 
A schwartli – olyan készítmény, mely a bőrkés szaláminak és a mi disznósajtunknak a
vonásait egyaránt viseli. Készítéséhez az abalében meg kell főzni a disznó fülét, bőrét,
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orrát, a tüdőt, és keskeny csíkokra kell vágni ezeket. Kellemesen fűszerezett kolbászhúsba
keverve sertés gyomorba került a töltelék. A töltelékkel a gyomrot jól megtömték, majd a
nagyságától függően 2-4 napig füstölték. A mi disznósajtunkkal ellentétben fél év után
lett igazán ízletes.
 
 
4.6. Sütéssel tartósított ételek
 
A kenyér szó az újkori magyar köznyelvben csak a magas, erjesztett kenyeret jelenti.
Számos európai nyelvben viszont a szó jelentése magában foglalja egyrészt a kenyér régi
formáját, az erjesztetlen lapos lepényt, másrészt pedig a kalácsféléket is. A magyar kenyér
fogalom az utóbbiakra sosem terjedt ki igazán, a lepénykenyérre viszont igen.
A kenyér valószínűleg ősmagyar kori jövevényszó, korai jelentése, rokon nyelvi adatokból
következtetve, ‘kásaféle, darából készült ételféleség’ lehetett. A honfoglalást megelőző,
földművelést is magában foglaló életmódban feltételezhető a lepénykenyér készítése,
miután az már a földműves neolit kultúrákban rendszeresen jelen volt. A kenyér szó a
honfoglalás idején feltételezhetően ezt a lepénykenyeret jelentette, noha a kapcsolatról
magyar nyelvi adat csak 1315 körülről, egyházi szövegben, maradt fenn.
 
A kenyérsütés hagyományai
 
A kenyérsütés hagyományosan asszonyi feladat volt. A kenyér minősítette az asszonyt.
Nem véletlenül keletkezett és vált mindenütt ismertté: „ Ha kenyeret tud sütni, akár
férjhez is mehet.” Ennek ellenére mára azt tapasztaljuk, hogy a pék mesterséget
elsősorban a férfiak választják.
 
Az élesztő ismerete, illetve vásárolhatósága előtt az első tennivaló az erjesztőanyag
készítése, előkészítése. Az egyik legelterjedtebb eljárás szerint öt liter vízbe egy liter
komlóvirágot, öt fej apróra vágott vöröshagymát, fél liter zabot és öt erős pirospaprikát
tettek, majd puhára főzték. A főzettel leforráztak egy szakajtónyi durva búzakorpát,
amelyet a malomból szereztek be. A laza, könnyű korpát az őrlés elejéből vették,
leggyakrabban élesztőkorpának, léhakorpának vagy pillangós korpának nevezték. Az
összekevert anyagot ezután kelni, érni hagyták, majd pogácsákba szaggatva
megszárították. Az így készített erjesztőanyagot pár, korpaélesztő, komlóskorpa néven
emlegették.
A másik eljárás során a korpát forrásban levő must habjával gyúrták össze, majd érlelés
után megszárították. Előfordult néha, hogy a meggyúrt korpába kenyértésztát is kevertek.
A kenyérsütési gyakorlatban nemcsak tartósított erjesztőanyagot használtak, hanem olyant
is amely csak két sütés közötti időtartamra volt eltartható. Alkalmazása a folyamatos
kenyérsütésből következett. Minden dagasztás előtt a megkelt kovászból vettek el
kovászmagnak valót, liszttel átgyúrták, majd kelni hagyták és megszárították. Ha egy
darabban száradt meg a tészta, kovász volt a neve, ha szárítás előtt összemorzsolták,
akkor morzsoltkának nevezték.
Később bolti élesztőből is készítettek kovászt, ha nem volt kovászmagjuk. Az élesztőt
langyos vízben feloldották, majd búzaliszttel hígabb tésztát gyúrtak belőle, amelyet két
órán át állni hagytak. Ezután kukoricalisztet kevertek bele, majd újabb két órai pihentetés
után a napon gondosan megszárították. A századfordulótól kezdve az erjesztőanyaghoz a
legtöbb helyen élesztőt is adagoltak, bár jó alapanyag esetén e nélkül is megkelt a kenyér.
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3. kép: Kemencében sütött ételek

 
 
Az élesztőanyag előkészítése miatt a házi kenyérsütéshez, de a később kialakított
pékségekben is a kenyérsütés munkája mindig a sütést megelőző délután, este kezdődött.
Előbb a liszt szitálását kellett elvégezni. A jó kenyérhez jó minőségű búzaliszt, vagy a
helyi szokásoknak megfelelően egyéb más liszt kellett. A megfelelő fellazításhoz, a
lisztcsomók eltüntetéséhez és az egyenletes szemcséjű liszt biztosításához selyemszitán
kétszer átszitáltak. Ez azért volt fontos, mert a szélmalmok és a szárazmalmok régen a
lisztet és a korpát egybeőrölték. A különböző lisztrészek szétválasztása az asszonyok
dolga volt otthon. Először durvább szitával a korpát, majd sűrűbb szitával a dercét vették
ki belőle. A pékségekben már a különböző frakciók szétválasztását nem kellett elvégezni,
hiszen a modernebb malmok ezt a műveletet az őrléssel egyidőben elvégezték.
A liszt szitálása után kezdődhetett a kovászolás. Ehhez lisztet a dagasztóteknő egyik
oldalába tolták, majd egy részét az üres sarokba húzták és a többitől gáttal választották el.
A különvett lisztbe mélyedést vájtak, majd fölé helyezték a keresztfát, amely a szűrőszitát
tartotta. Ezután a feloldott erjesztő levét a szűrőn keresztül a lisztre öntötték és fából
készült lapockával, kovászolókanállal összekeverték. Néhány helyen a kovászt a
lapockával körös-körül jól megveregették, míg hólyagos nem lett. A veregetést addig
kellett végezni, míg a kevert anyag puttyogó hangot nem adott. A kész kovászt
lelisztezték, majd fölé téve a keresztfát, a sütőabrosszal letakarták.
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4. kép: Hamuban sült pogácsa

 
 
Az éjszaka mindenki számára a pihenésé volt – pihent a gazdaasszony és pihent a
pékségben, a liszteszsákra fekve a legény és az inas. Pihent a bekészített kovász is – bár
az ő pihenése mozgalmas volt. A letakart kovász megkeléséhez 6-7 óra kellett, de volt, aki
12 órát is pihentette. Ezt sok minden befolyásolta, például a kinti hőmérséklet, a
kovászoláshoz használt liszt és a víz hőmérséklete. A vizet a vöröskantának, vagy
vászonfazéknak nevezett cserépedényben melegítették meg. Téli sütéskor vigyázni kellett,
hogy a liszt hideg ne legyen, és tőle a kovász meg ne fázzon. A hideg lisztet ilyenkor a
kemence előterében, odahaza a kemence kuckójában melegítették, vagy a kovászolást a
szobában végezték. Éjszakára a teknőre dunnát tettek, hogy a kelés idejére a kovászt
melegen tartsák.
A kenyérsütés anyagait eleinte még a sütőházakban sem mérleggel mérték, hanem
szakajtóval vagy marékkal. Lisztből egy szakajtónyi kellett egy 4-5 kilós kenyérhez, ebbe
erjesztőanyagból 1-2 pogácsányi korpaélesztő vagy fél marék morzsa. Vízből három litert
számoltak, sóból pedig fél marékkal kenyerenként. Kovászoláskor a víznek csak
egyharmadát keverték a liszthez, a többit későbbre félretették.
A dagasztás kora hajnalban kezdődhetett. Először a víz kétharmad részét
meglangyosították, majd sót kevertek bele. Ezután a kovászt a mellette levő liszttel
összekeverték, rászűrve a maradék vizet. Munka közben a lisztet a kovászhoz húzták, és
két kézzel összetörték, átdolgozták. Ezután láttak a dagasztáshoz, amely a kenyérsütés
legnehezebb munkája volt. A tésztát egy-két óra hosszat nyomkodták, gyúrták, csukott
ujjakkal öklözték. A tészta akkor volt jó, ha hólyagosodni kezdett, a kézről könnyen
levált és megnyomkodva visszarugózott. Ekkor a dagasztást befejezték, a teknőt újra
letakarták és egy-másfél órán át kelni hagyták.
A dagasztást a pékségek hosszú ideig kézzel, hasonló módon végezték. Nem véletlen a
mondás, hogy a jó kenyérben benne van a pék izzadsága is.
 
Ha a tészta elkészült, fel kellett fűteni a kemencét. A fűtés ideje alatt szakajtották ki a
kenyeret. A tésztából lisztes kézzel kenyérnyi darabokat csíptek ki. Ezeket a
tésztadarabokat megforgatva gömbölyűre formálták. A kenyérrel együtt szakajtották ki a
cipóknak valót, valamint félretettek tésztát a lángos számára is. A szakajtókosarak belsejét
vászonkendőkkel, az úgynevezett szakajtóruhákkal bélelték kibbe helyezték a tésztát. A
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tetejét egy kicsit megigazították, meglisztezték, hiszen bevetéskor ez lett a kenyér alja.
Ezután a szakajtókat az asztalra rakták és letakarva kelni hagyták. A pékségekben a
szakajtóruha lassan elmaradt a szakajtó aljából. Amikor bérsütésre hoztak a pékhez
kenyeret, akkor a szakajtóruha elmaradhatatlan volt. A háziasszonyok egymással
versenyeztek, melyikőjüknek díszesebb, fehérebb a szakajtóruhája.
Amikor a kemence fűtése befejeződött, lehetett a hamut kihúzni, a kemence fenekét
tisztára seperni. A kenyér előtt a lángos sütést kellett elvégezni, majd a szakajtókban
megkelt a tészta bevetése következhetett. Ehhez a sütőlapátot a kemence szája előtti
padkára fektették, és szépen ráborították a megkelt tésztát. Berakás előtt a kenyér tetejét
késsel bevágták. A bevágással a jó pék még tudott javítani, másként vágott, ha kicsit
többet kelt a tésztája, és másként, ha még keletlennek minősítette, de a kemence hőfoka
miatt sütni kellett. A bevetést gyorsan végezték, hogy a kemence ki ne hűljön. Ez volt a
dagasztás után a második legnehezebb munka. A kemencébe vetésnek kisebb házi
kemencéknél és a pékségi magyar kemencéknél egyaránt kialakult és szigorúan tartandó
rendje volt.
Amikor a kenyerek szépen megsültek, a sütőlapáttal kivették őket, az aljukat leseperték és
a kemence szájánál rögtön megmosdatták, hogy szép fényesek legyenek. Mosdatáskor a
vizet kézzel kenték a kenyérre.
 
A kalácssütés fellelt hagyományai
 
A kalács finomlisztből tejjel, esetleg vajjal, tojással készített, tepsiben sült kelt tészta.
Lehet fonott, vagy töltelékes is. A késő középkor-kora újkor hagyatéka. Az ekkor készült
parasztkalácsnak két formája volt jellemző. Az egyik a kenyér módjára kiszakított cipó –
„kerekes kalach”, a másik a fonott tészta – „fonth kalach”, „fonatos kalácz”. Mindkettő
búzalisztből, töltelék nélkül, a kemence fenekén, a nagy ünnepekre sült. Az újkori
kalácsok tésztája már gazdagabb összetételű, hiszen búzaliszthez hozzákerül a vaj, tej,
erjesztő anyag, esetleg tojás.
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5. kép: Kürtőskalács

 
 
A XIX. századtól kezdtek termelni azok a kisebb, de modern technológiával őrlő malmok,
melyek a mezővárosi, falusi háztartásoknak a kenyérlisztnél finomabb lisztet készítettek.
E modernizálás eredménye lett az apró szemcséjű, vakító fehér színű liszt. Ebből
gyúrhattak tésztát, süthettek kalácsot a háziasszonyok. A XIX. század végére a finomabb
tészta, a kalács kelesztéséhez elterjedt a sörélesztő használata. Nagy gazdagságnak
számított, ha az asztalra kalács került.
 
Kalácsot elsőként házaknál sütöttek, később a pékek is készítették. Kezdetben a
feketepékek sütötték a paraszt- és a barna kenyér mellett. A vásárlóközönség igényének
változásával a XIX. század közepétől sütésével a fehérpékek foglalkoztak. Azokon a
vidékeken, ahol a mesteremberek kenyere helyett a házi sütések voltak jellemzők, ott
kalácssütő asszonyok árultak a heti piacokon kalácsot.
 
A tájegységek megalkották a maguk jellegzetes kalácsát. Ezek készítése kezdetben jeles
alkalmakhoz fűződött. A kalácssütéshez jeles alkalmakat adtak a vallási ünnepek és a
lakodalom. A módosabb családok ünneplés nélkül is fogyasztottak kalácsot, szombatra
sütve. Szólások, közmondások is utalnak arra, hogy a kalács a jólét mutatója.
 
Szeged környékén a kalácstészta drága nyersanyagai: láng- (finomra őrölt, egész világos
színű rozsliszt), vagy kalácsliszt, friss föles tej, friss tojás, zsírozónak disznózsír, esetleg
tyúkzsír, kacsazsír vagy vaj. Szentesen a módos gazdacsaládokban hetente (szombaton) is
megsütötték, a szegényebb családokban csak a nagy egyházi ünnepekre, karácsonyra,
húsvétra és pünkösdre készítettek kalácsot. A tájegység jellegzetessége, a koszorús kalács
a lakodalomra készült. Vas Sándor mindszenti sütőmester az 1910-es években tojás
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nélküli tésztából készített fonott kalácsot, a szakma ma is őrzi emlékét Mindszenti kalács
néven. A Csongrád megyei Szegvár sütőasszonyai szombat délután vendéget várva a
kenyérhez hasonló tésztából rácsos kalácsot sütöttek. A kalács-tészta egyik készítménye a
gubarúd is, mely a böjti időszak jellegzetes étele volt. Ismerjük a cukrot nem tartalmazó
tésztából különleges fonással készült Barheszt is. Erdélyi eredetű a Kürtőskalács, mely a
brióstésztánál lágyabb tésztából készül, és eredetileg faparázs fölött forgatva sütötték,
cukorszörppel kenegetve.
 
A Sárköz falvaiban a különösen jó minőségű búza finomra őrölt lisztjéből készítettek
kalácstésztát. Ezt előbb otthon sütötték, majd a pékhez hordták, hogy a „magyar
kemencében” nyerje el végleges, kívánatos ízét.
 
A Duna túlparti Sárközének Szeremle nevű falujában az ünnepekre és lakodalmakra
készült az üres kalács, amit pusztakalácsnak neveztek. A kalács tésztája kissé édes, vajas,
tojásos tészta volt. Ugyanebből a tésztából készült a borsoskalács, amit kálvinista
kalácsnak is neveztek. E kalács készítéséről azt tudjuk, hogy „jóvalélés, azaz úrvacsora
osztás vasárnapján mindön házná ilyennek lönni kell.” Mióta készítik ezt a kalácsot, azt
pontosan nem tudjuk, de jó száz éve már biztosan. Kifejezetten szeremlei specialitásnak
tartják – más sárközi falvakba úgy kerülhetett el készítési hagyománya, hogy a Sárközben
csak saját falujukba, vagy más a sárközi településekbe, településekből házasodtak.
 
A kerekkalács Decs hagyományos és nevezetes ételévé vált. Ma, sokan otthon is sütik.
Kemence hiányában, a jó átsülés miatt kisebbre készítik és puffancsnak is nevezik.
Hasonló tésztából készítettek kalácsot a szomszédos Őcsényben is, melyet csiga formában
hajtogattak, és Bütyök néven ismerték.
 
Főzés-sütés a kemencében
 
A kemence az egyik legősibb ember által épített tűzrakóhely. Sütésre, főzésre, pörkölésre
és egyéb élelmiszer feldolgozásra használták őseink.
Az első sütőeszköz a tűzön megmelegedett kő volt. A felforrósított lapos köveket a
kemencék ősének tekinthető sütőharang váltotta fel. Az első ilyen sütőhelyek a Nílus
völgyében épültek égetett agyagból. Ezeket úgy használták, hogy egy nagy lapos kövön
tüzet raktak, mikor forró lett, a parazsat letörölték, a kenyeret rátették, majd a haranggal
beborították. Sütőharangot ma már csak a világ egyes távoli részein használnak, a
kenyérsütés hagyományos eszköze mindenhol a kemence lett.
Szkíta hagyományainkból tudjuk, hogy minden házban volt egy padlózatba mélyített
tűzgödör, ahol az étel-forraló köveket megmelegítették és a mögéjük épített búbos-
kemence és kürtő a házpadláson való füstölővel. Azért volt ez az asszonyok háza, mert az
ételeket itt készítették a család részére, vagy pedig itt melegítették meg fogyasztás előtt,
hogy mindenki étkezésre alkalmas ételeket fogyaszt-hasson.
A tűzgödör az aranyasszonyok helyiségében volt a búbos-kemencébe torkolló kürtővel,
de a nyílások úgy voltak megszerkesztve, hogy búbos-kemence szerűen minden helyiséget
melegítettek.
 
Tudjuk tehát, hogy a házi tűzhely az asszonyok főzőházában volt, annak őrzése az
asszonyok feladata.
 
A honfoglalás korából sok kemence lelet származik. A kemencéket nem csak sütésre
használták. Napjainkban is újabb és újabb leletek kerülnek napvilágra. Az új M7-es
autópálya építésének megkezdése előtt végzett ásatás során a Balaton közelében találtak
több kemencét. Többek között egy felmenő, tapasztott agyagfalú, tapasztott agyag
sütőfelülettel rendelkező kemence.
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Hasonló kemencék leleteit megtalálhatjuk a szekszárdi Wosinszky Mór Megyei
Múzeumban is. Ebből tudhatjuk meg azt, hogy a mai Decs és Bátaszék között sok
sütőkemence volt, tehát lakott települések voltak ezeken a helyeken.
 
A kukoricalisztből gyúrt, keletlen lepénykenyér nem kemencében, hanem harang alatt
sült. A sütőharangot a különböző vidékeken más-más névvel nevezték: „bujeloso,
cserepolya és paplika” . A bujelosot kőből faragták, a cserepolya és a paplika cserépből
égett sütőhelyek voltak. Somogy megyében vórzsnyeg (aszláv vrsnikből), a bánáti
hegyvidéken ceszt a neve. Dél-Dalmáciában a cserépből való sütőharang neve sac és az
alatta levő agyaglap a crepnja.
 
A bujdosó – vagyis a harang – alatti sütéshez a padkán tüzet kellett rakni. Ezzel
melegítették át a padkát, és a láncon föléje akasztott bujdosót. Ha ez megtörtént,
szétkaparták a parazsat, helyét feltisztították, a kenyérnek való tésztát rátették a forró
helyre. A bujdosót lánc segítségével a tésztára engedték. Végül körülrakták a bujdosót a
megmaradt parázzsal, sőt a tetejére is tettek. Sütőharangot használnak még azokon a
vidékeken is, ahol az ősi lepény alakú, keletlen tésztájú kenyeret eszik. A sütőharang
vándorló sütőkemence, a nomád pásztoréletet élők sütőkemencéje. A honfoglaló
magyarok is feltehetőleg ezt a kemencét ismerték.
 
A sütés ősi módjáról tanúskodnak a hékő vagy hőkő szavak. Ezek jelentése a különböző
korokból: forró kő amelyen előbb tűz égett, a kemence tüzes feneke, kemence vagy
kályha előtt levő kisebb tüzelő, tűzhely, kemence. Nevét őrzi a Hőkön sült perec
tájjellegű sütemény.
 
Erdélyben a sütőharangból fejlődött ki a sütőkemence. A székely kemencék nem
cseréplapokból, hanem vesszőfonással készült. Ezt a vesszőfonásos kemencekészítést a
rómaiak ismerték. Később a kemence rakásához palát használtak.
 
Az erdélyi sütőkemencék általában kisebbeknek, mint az alföldiek, gondoljunk csak a
hatalmas nagy magyar alföldi boglya- vagy banyakemencékre, amelyekben kenyeret is
sütnek. Az erdélyi kemence valószínûleg kisebb, mert ott gyérebb a lakosság, kisebbek a
házak és a családok, de a gabonatermés is. Azonkívül Erdélyben fával tüzelnek, az
Alföldön pedig szalmával. Ha körültekintünk az Erdélyben használt különféle
sütőkemencék között, azt találjuk, hogy a legrégibb alak a félgömb formájú. Ilyenek a
miriszlói, a hídasi és az Udvarhely megyei siklódi boglyakemencék, ilyen a hétfalusi
csángó kemence, és ilyen legérdekesebb változatuk, a torockói füles kemence.
 
Mindezek kőből, palából, sárból készülnek, s ha nem állnak közvetlenül a földön,
többnyire négyszögû, alacsony padka van alattuk, az úgynevezett töltés. Aszékely
cserepes régebben nem cseréplapokból, hanem vesszőfonásból készült. Éppen így a
kalotaszegi sütőkemencéről is van adatunk; régebben vesszőből fonták, de ma palából
építik, sőt a XVII. századból sövényből készült kemencéről. Ezek alapján tehát
feltételezhetjük, hogy a ma általában kőből vagy palából készült gömbölyű
sütőkemencéket Erdély más területén valaha vesszőből fonták. Ez a vesszőfonásos
kemenceépítési technika különben igen régi, még a rómaiak is ismerték.
 
A sütőharangból fejlődött a kemence. A mozgatható sütőharangot odaillesztették a
tüzelőpadkához. A szokatlannál nagyobbra csinálták a „földhöz ragasztott" sütőharangot,
az oldalába nyílást vágtak, melyen át tüzet lehetett rakni a belsejében és ki- be lehetett
rajta húzni a kenyeret. Már a sütőharangnak is volt egy kis nyílása fent, ezt csak meg
kellett nagyobbítani, az alsó nyílást pedig ki lehetett támasztani valamilyen oda illő
lappal.
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A felfedezés hatalmas volt. Az így készült kemencében nagyobb, vagy egyszerre több
kenyeret lehetett sütni. Ennek ellenére kevesebb tüzelőfa kellett hozzá. Nem kellett annyit
vesződni a sütőharang elhelyezésével és a láncon való fel- és lehúzásával. Feleslegessé
vált a lánc, és a sütőharang tetején erre a célra tervezett fül, vagy akasztó. Megszokásból,
vagy díszből, meghagyták ezt a fogót még a beragasztott sütőkemence tetején. Egyszer
talán kitörött ennek a fogónak a középső része, s csak a két szélső maradt meg. Később,
amikor az unokák elfelejtették, hogy minek van ott az a fogó a kupola tetején, amikor már
nem emlékeztek annak a rendeltetésére, megváltozott az alakja, átalakult, s meg nem
értett ék, dísz lett. Így keletkezett a torockói füles kemence két füle vagy szarva.
 
A kemencék sokáig szabad kéményesek voltak, ha a konyhába állították, tetején főztek,
sütöttek is. A Somogy megyei Szennából származó kemence a „füstöskonyhában” volt
megtalálható. Alakja, formája és készítése bizonyíték arra, hogy a valamikori
sütőharangból fejlődött kemencévé. Felső részének nyílásán át került ki a füst a kemence
belső teréből. Itt jutott ki a sülő kenyérből keletkezett gőz is.
 
Mikor a sütőkemence kikerült a konyhából, kéményéből a füst és a gőzök már
közvetlenül a szabadba távozhattak.
 
Az Alföldön nagyobb kemencéket készítettek, bennük egyszerre több, 2-5 kg-os kenyeret
sütöttek. Gyakran került a kenyérbe megfőzött, összetört burgonya, így nem kellett félni,
hogy a kenyér a következő hétig nem marad friss. Erdélyben kisebb kemencék, bennük
kisebb és kevesebb kenyér sült egyszerre. Kevesebb volt ott a kenyeret adó gabona is.
 
Az Alföldön található „sütőházak”a pékségek korai elődei. Előbb több család épített
együtt különálló házban kemencét és azt felváltva használták. Később önálló kenyérsütő
pékségek alakultak. A nagyobb városokban már nem volt hely otthoni sütéshez. A
háziasszony maga dagaszthatta be kenyerét és a pékhez vitte azt kisütni.
 
A sütőházakban, majd a későbbi pékségekben a sütést nagyméretű, szögletes kemencében
végezték. Jellegzetes kemence alak volt ez az Alföld kisvárosaiban.
 
Az elkészült kemencének 20-30 évenként vált esedékessé a nagyjavítása, ami a repedések
betapasztását, a kemence fenekének tufalapokkal való borítását jelentette.
A jellegzetes magyar kenyér íze a jó minőségű búzaliszttől, a kovásztól és a
hagyományosan felfűtött kemencékben kialakuló pörkös anyagoktól olyan finom.
 
A magyar kemence pékműhelyekben található, folyamatos működésű kemence.
Elterjedését segítette, hogy készítése viszonylag könnyű, jó mesteremberek segítségével.
A kemence nagyságát az egyszerre sütendő kenyérmennyiség határozta meg. 100 kg fehér
kenyér 45-48 m2 sütőfelületet, a barna rozskenyér kb 25 m2 sütőfelületet kíván. Ez a
nagy eltérés a két kenyérféle eltérő viselkedéséből, térfogat-növekedéséből adódik.
Alaprajzuk általában tojás alakú – elkeskenyedő végén található az ajtó. A nagyobb
kapacitású kemencéket téglatest formára készítették, mert ennek a helyreállítása, a fal újra
tapasztása egyszerűbb.
 
A sütőkemence talpa a kényelmes kiszolgálás miatt a padozattól 0.9-1 m magasságban
van. A szája előtt egy 60-80 cm mély falazott gödör. Ebbe a gödörbe áll be a pék, amikor
a kemence felfűtését, vagy a vetést végzi. Mélysége biztosítja, hogy nyújtott karral és
egyenes derékkal lehet a kemencét bevetni.
 
A sütendő kenyérmennyiség ismeretében először a kemence hosszát kell meghatározni.
Ez 18-20 m közötti, nem célszerű 25 m-nél hosszabb kemencét építeni, mert felfűtése
nehéz, kihűlése pedig gyorsabb. A hosszúság határozza meg a többi méretet.
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A kemence hosszúsága változó. A hosszú és keskeny kemence könnyen és jó hatásfokkal
fűthető, azonban nehezen kiszolgálható, benne a sülő termék nehezen átlátható,
rendezetlen. A túl széles kemence fűtése nehézkes.
A régi építőmesterek a hosszúságból kiindulva méretezték a kemencét. Szélessége a
hosszúság 6-8 tizede. A hátulsó körívének sugara a szélesség fele. A kemence talpa a jobb
kiszolgálás és beláthatóság miatt a vége felé 8-100 –kal emelkedik.
 
A talpat agyagból rakták, vagy fekvő téglákkal rakták ki, a téglák közét és a burkolatot
híg agyaghabarccsal töltötték ki, hogy teljesen sík legyen. A talp és a padozat közötti részt
téglatörmelékkel, üvegszilánkokkal töltötték ki, a jobb hőtartás miatt.
 
A talp fölött van a lapos, vagy íves boltozat. Ennek magassága a szélesség 1/5-e, 1/10-e.
A magasság helyes megválasztásával a cél, hogy a boltozat kisugárzása a süteményre a
legmegfelelőbb legyen. A boltozat általában egy téglányi magasságú.
A szájnak és a hozzákapcsolódó kéménynek fontos szerepe volt. A száj méretét a
tüzelőanyag, a nagy kerek kenyér, a sütő-főző edények mérete befolyásolta. Szélessége,
magassága 40-45 cm, nagyobb sütőházaké ennél nagyobb volt. A kemenceszáj
készítésekor ügyeltek arra, hogy a nyílás a kemence középvonalába essen. A boltívet
pelyvás sárba rakták, hogy hő hatására ne repedezzen meg.
 
A szájnyílás a kispékségi kemencéknél 50-80 cm széles, 25-40 cm magas vaskeretbe
foglalt vasajtó. A boltozatba nyílik általában 3 füstnyílás. Ezek keresztszelvény-alakja
négyzetes 8-10 cm-es oldalakkal. Felfűtéskor a füstöt, később a sütéskor a tésztából
kiáramló gőz eltávozását biztosítja. A kemence melege és a gőzeltávozás a
füstnyílásokkal szabályozható, tolókákkal, vagy a kürtőbe helyezett téglákkal. Bedugható
pléhlemezekkel a kürtőnyílás teljesen elzárható.
 
A kemence szájának bezárására használták a különböző anyagú és alakú „tévőket” és
„előték”-eket:
 

·        ujjal díszített agyagtévő
·        cserépfedő fülével ellátott agyagtévő
·        cserépből készült tévő
·        vasból készült fix lábas tévő
·        vasból készült mozgatható lábú tévő
·        kőből készült tévő.

 
A kemence szájnyílása előtt padka található. Ide húzható ki a parázs és ide lehet helyezni,
támasztani a sütőlapátot.
 
A kemenceépítés során a legjobban arra kell ügyelni, hogy a hőkisugárzás, az eltávozó
hőveszteség a lehető legkisebb legyen és a kemence a hőt sokáig tartsa. Ehhez a talp alatt
és a boltozat fölött homok, vagy hamu-feltöltést alkalmaztak, agyagtapasztással zárták.
Szükség esetén körülzáró falakat üregesre készítették, így a falüregben levő levegő is
szigetelést biztosít.
 
A kemencét fával fűtötték fel. A tüzet mindaddig rakták, míg a boltozat kellőn át nem
melegedett, a felhevült boltozat izzani kezdett. A kellő hőfokot a boltozat színe, vagy a
kemencetalpra fröcskölt víz robbanásszerű elpárolgásával ellenőrizték. A tapasztalt pékek
liszt behintésével nézték meg a kemence megfelelő hőkokát. A kemence aljára hintett
lisztnek pillanatok alatt el kellett égnie. Ha a kemence belső hőfoka megfelelő volt, be
lehetett vetni a sütnivalót. A sütnivaló bevetése előtt a parazsat kihúzták, a hamut
kiseperték úgy, hogy a talp tiszta legyen. Bevetés után a kemence száját bezárták.
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A kemencét tehát fűtésre, sütésre és főzésre használták. Alkalmas volt a gyümölcsök
aszalására is. A kendert, a tüzelőt is a félig kihűlt kemencében szárították.
A kemencében sütött-főzött ételeknek különlegesen jó ízük volt az egyenletes hőhatás
miatt.
Főzés a kemencében: A kemencében főzött ételek közül legismertebb és legkedveltebb a
bab ételek voltak. A megtisztított babot, fazékba tették. Vízzel felöntötték, belerakták a
füstölt húst vagy sonkát, sót, és betolták a kemencébe. Ha nagyon forrt közelebb húzták a
kemence szájához. Mikor a bab félig megfőtt, kivették a fazekat, beletették: a fehérrépát,
sárgarépát, krumplit, 1 gerezd fokhagymát, 1 fej vöröshagymát és visszatolták a
kemencébe. Közben a takarék-tűzhelyen zsírból rántást készítettek hideg vízzel
felöntötték, a megfőtt babhoz öntötték.
 
Így a lé megsűrűsödött, felforralták, esetleg csipetkét főztek bele, úgy tálalták.
A rántás nélkül készített babot sóba-vízbe babnak vagy sóletnak nevezték.
A bab mellett a káposztát főzték legszívesebben a kemencében. A húsos tészta készítési
módja: a fazék aljára bőven savanyú káposztát raktak, erre került a kockára vágott hús.
Ezután vízzel felöntötték, megsózták, majd a forró kemencébe tették főzni. Ha megfőtt
kivették és berántották. A rántásra is nagyon odafigyeltek: a megolvasztott zsírra lisztet
hintettek, majd hagymakarikákat vágtak bele, ha szép sárga volt megszórták
pirospaprikával, hideg vízzel feleresztették, majd a káposztára öntötték. Rövid forralás
után készen volt a húsos káposzta, amit tejföllel tálaltak.
 
Kemencében főzhető ételek:
 

·        Töltött káposzta,
·        székelykáposzta,
·        rakott, töltött húsok,
·        tartalmas, húsos levesek

 
 
Kemencében, vagy háztartási méretű sütőkben készíthetők:
 

·        különböző dúsítottságú, töltelék nélküli, édes-, vagy sós töltelékkel töltött péksütemények,
·        süteményes szakácskönyvek, helyi receptúrák alapján készített cukrász sütemények.

 
 

 
6. kép: Készül a langalló
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Süthetünk forró zsiradékban is.
A forró zsiradékban sütésnek is jelentős hazai hagyományai vannak:
Lángosaink tejfölös, tejfölös-sajtos, fokhagymás, káposztás ízekben készülnek.
 
 

 
 

7. kép: Fánk
 
 
Vissza a lap tetejére
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A kenyér- Wikipédia szabad lexikon
Csapó Emlékversenyre 2007-ben készített dolgozat: A magyar kemence – készítette
Molnár Ferenc és Rottler Szabolcs Segítő tanár: Tolnainé Szabó Beáta
dr.Berzsenyi Ferenc: A húsiparban használatos idegen szavak és kifejezések gyűjteménye 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja 1982
dr.Kirsch János-dr.Szabó Loránd-dr.Tóth-Zsiga István: A magyar élelmiszeripar története 
Mezőgazdasági Kiadó Budapest 1986
Hagyományok – Ízek – Régiók II. kötet Kesztler Marketing Kft Budapest 2001
Hargitai György: Kenyér, Officina Nova Kiadó (1992)
Kereskedelmi - Élelmiszer- és vegyiáru ismeret Libora Kft
Kereskedelmi - Élelmiszer- és vegyiáru ismeret Libora Kft )
Kiszely István: A magyar nép őstörténete
Sabján Tibor: A búbos kemence
Sobó Jenő: Középítéstan és Erdészeti építéstan Selmecbánya 1899.
 
 
 
http://fank.lap.hu/
http://hmika.freeweb.hu/
http://hu.wikipedia.org/
http://hu.wikipedia.org/wiki/
http://kenyer.lap.hu
http://pcos.blog.hu/
http://www.hazipatika.com/
http://www.kulinarisvilag.hu/

http://fank.lap.hu/
http://hmika.freeweb.hu/Lexikon/Html/Feherje.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nhidr%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%ADr
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http://www.kulinarisvilag.hu/hun/cikkek/tapertek
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http://www.naturalap.hu/
http://www.nyme.hu/
http://www.sulinet.hu/
http://www.tejtermek.hu/
http://www.vanholnap.hu/
http://www.vital.hu/
http://www.vitaminok.info/
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