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Gasztronómia

A magyar konyha 
jellemzői

"Nemcsak abban áll a magyar szakács
művészetnek a titka, hogy egyes ételeket 
milyen ízlésesen tud előállítani, hanem 
hogyan tálalja föl egymás után úgy, hogy 
az elköltött étel valósággal kívánja a kö
vetkezőt, s mikor már az ember azt hiszi, 
hogy egészen jóllakott, akkor hoznak 
megint valamit, amire azt kell mondani, 
hogy de már ebből eszünk!"

(Jókai Mór: A barátfalvi levita)

A magyar konyha az elmúlt száza
dok során folyamatosan teremtette 
meg a maga külön gasztronómiai vilá
gát. Az ősöktől örökölt ételek mellett 
számos hatás érte konyhánkat. Például 
az olasz szakácsoktól megtanultuk a 
fokhagyma, a vöröshagyma, a száraz- 
tészták használatát, a Közép-Ameriká- 
ból származó paprika, paradicsom, 
burgonya szerves részévé vált táplálko
zásunknak, a más népek konyháin 
használt tejszín a magyar gasztronómi
ában főleg tejfölként jelenik meg.

Meg kell említenünk néhány szakács 
és vendéglő nevét, akik az elmúlt idők 
alatt jelentős szerepet vállaltak abban, 
hogy gasztronómiánk korszerűvé, 
ugyanakkor hagyományőrzővé vált.

Marchal Jószef III. Napóleon kony
hamestere volt. Görög Rezső a francia

konyhaművésznek, Escoffiernek volt 
munkatársa. Jelentős gasztronómiai 
műveket hagytak ránk még: Gundel 
János és leszármazottai, Wampetich 
Ferenc, Glück Frigyes, Standler Kár
oly, Dobos C. József.

Más nemzetek konyháihoz hasonló
an a magyar konyha jellegzetességét a 
többféle alapanyag, a jellegzetes fűsze
rezés és sajátos konyhatechnológiai 
műveletek együttes hatása alakított ki.

Ennek megfelelően a magyar konyha
alapvető jellemzői:

- a sertészsír, a vöröshagyma és a fű- 
szerpaprika együttes használata

- a sertéshús és sertészsír domináns 
alkalmazása

- a tejföl nagymértékű felhasználása
- sajátos ételkészítési módok (pör

költalap készítés, pirítva párolás, rán
tással sűrítés)

- sajátos fűszerezési eljárások
- magas szénhidráttartalmú köretek 

és főzelékek fogyasztása

A sertéshússal és zsírral készült éte
lek nagy számának a magyarázata a tö
rök időkre vezethetők vissza. A sarcoló 
török katonák - mohamedánok lévén - 
minden más házi állatot elvittek, csak a
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sertést hagyták meg. A másik ok, hogy 
hazánk adottságai rendkívül kedvező
ek a sertéstenyésztést illetően.

A sertészsír használata konyhánk 
egyik jellegzetessége. A sertészsírt ná
lunk a szalonna kiolvasztásával, míg 
más népeknél préseléssel nyerik. A ki
olvasztással nyert zsír aromája külön
leges jelleget ad ételeinknek. A sertés
zsír fogyasztása a nehéz fizikai munkát 
végző, földműveléssel foglalkozó né
peknél honosodott meg először. A kö
zépkori sertésfajták az erdőkben mak- 
koltatáson a téli disznótorig jól meghíz
tak. A sertészsír jól tárolható, a követ
kező évig kitartott.

Az étolajat, a vajat, a margarint hi
degkonyhai készítményekhez, a diétás 
étkezésekben és a nemzetközi ételek 
készítésénél használják.

A vöröshagyma sok magyaros étel
nek adja meg aromáját, sőt képezi 
alapját. A sertészsírban történő pirítás 
során felszabadulnak a hagymában ta
lálható illóolajok. A készítendő étel je l
lege határozza meg, hogy a hagymát 
zsírban fonnyasztják halványan vagy 
aranysárgára pirítják, hiszen más-más 
ízhatás érhető el vele.

A fűszerpaprikát a régi magyar 
konyhákon nem ismerték, használata 
csak lassan terjedt el. A sertészsírban 
pirított vöröshagymához adva optimá
lisan oldódnak ki a paprika íz- és szín
anyagai. Ez az úgynevezett pörkölt
alap, amit magyaros ételek jelentős ré
szénél pörköltek, gulyások, papriká
sok, tokányok készítésénél alkalmaz
nak. A felsorolt ételekhez fűszerként a

fokhagyma pépszerű keverékét adják, 
valamint a pörköltek készítésének sajá
tos technológiája, a rövid lén történő 
párolás, a többszöri zsírjára pirítás ad
ja az ételeknek a sajátos ízt, magas él
vezeti értéket. Más jellegű húsételeink 
a disznótoros, a sült csülök, a bőrös 
malacsült, a libamáj.

Káposztás ételeink, a tökfőzelék, a 
töltött tök elmaradhatatlan fűszere a 
finomra vágott friss kapor. Különleges 
illatot, aromát ad, ha közvetlenül tála
lás előtt hintik az ételre. A sertészsírral 
történő főzésből adódik konyhánknak 
az a sajátossága, hogy bátran fűszerez. 
A fűszerezés - bármilyen fűszerről van 
szó - mindig mértéktartó legyen. Az a 
jó  fűszerezés, ahol a fűszerek aláfestik, 
kihangsúlyozzák az ételek egyéni ízét. 
Tévedés lenne azt hinni, hogy a magya
ros étel az, ami méregerős.

Fűszereknek azokat az anyagokat te
kintjük, melyek ételeinknek és italaink
nak kellemest ízt, illatot adnak. Nem 
tápértékeik, hanem az élvezeti értéket 
növelő hatásaik miatt tesszük az étele
inkben. A fűszerek az ételek nyers ízét 
tompítják, finomítják. Az étel jellegé
vel összhangban álló fűszerezés a sza
kács feladata.

Tejfölből a magyaros főzési móddal 
dolgozó konyha az átlagosnál nagyobb 
mennyiséget használ* de a tejszín is jel
legzetes ételízesítőnk. A tejföl jól har
monizál a paprikás csirke, a borjú, a 
bárány ízanyagaival. De nem képzelhe
tők el káposztás ételeink (pl. töltött-, 
rakott-, székelykáposzta), a túrós csu
sza, a sonkás kocka és egy sor édes tész
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ta sem tejföl nélkül. Sok levesünk, már
tásunk, főzelékünk készül tejföllel és 
gyakran díszítésként is használjuk.

Hentesáruink egy része világhírnév
re tett szert. Ilyen a gyulai kolbász, a 
téli szalámi, a magyar sonka, a füstölt 
szalonna, amelyek ugyancsak hozzájá
rulnak ételeink kitűnő ízéhez. A füstölt 
szalonna kiolvasztva nagymértékben 
befolyásolja az ételek ízét, de szalonná
val tűzdelik a pulykát, a vadételeket. 
Választékos a magyar konyha levesei
nek kínálata az elkészítési módok és a 
felhasznált alapanyagok terén egy
aránt. A levesek egy részét és a főzelé
keket rántással sűrítjük. Ez a fajta étel- 
készítési mód jószerint csak a magyar 
konyhára jellemző.

A rántás megolvasztott sertészsír - 
vagy egyéb zsiradék - és ugyanennyi fi
nomliszt keverékével készül. A lisztet a 
felmelegített zsírban az étel jellegének 
megfelelően megpirítjuk. A rántást a 
tűzről levéve hideg vízzel felengedik és 
simára keverik. Az így nyert emulziót a 
vízben puhára főzött leves- és főzelék 
alapanyaghoz öntik.

A levesek között sok laktató egytál
étel jellegű (pl. jókai bableves, palócle
ves) található, mely a főfogás szerepét 
is betöltheti. Természetesen készülnek 
könnyebb zöldség-, püré-, krém- és 
gyümölcslevesek is.

Salátáinkat sós, ecetes lével készítjük 
és általában húsételekhez savanyúság
ként fogyasztjuk. Sok más nemzet 
konyháján cukor nélkül, olajjal készí
tik a salátaöntetet és gyakran önálló fo
gásként fogyasztják.

Az étlapjainkon szereplő főzelékek, 
köretek szénhidráttartalma, ebből kö
vetkezőleg az energiaértéke magas. A 
galuska-, tarhonya-, burgonyakörete
ket megváltoztatni nem tudjuk, nem is 
lehet célunk. Azonban a mennyiségü
ket csökkentve, párolt, főtt zöldségek
kel kiegészítve táplálkozástani szem
pontból is értékessé tehetjük ételeinket.

A nagy választékban készült tészta
félék gasztronómiánk büszkeségei. 
Gyúrt tésztából készülnek a levesbeté
tek, az édes és sós tészták. A sós tészták 
(káposztás, sonkás kocka) befejező fo
gásként való fogyasztása a magyar 
konyhára jellemző. A burgonyatésztá
ból különféle gyümölccsel töltött gom
bócok készülnek. A palacsinták, a réte
sek, a vargabéles, a kelt tésztából ké
szült aranygaluska, fánkok ízletes, táp
láló befejező fogások.

Szót kell ejteni a cukrászatról is, ami 
szerves része a magyar gasztronómiá
nak. A dobostorta, a Rigó Jancsi, a 
somlói galuska, a Gerbaud szelet, a Rá
kóczi túrós lepény, a Szapáry torta a 
legismertebb készítményei a magyar 
cukrászatnak.■X

Ételeinket az egészséges, korszerű 
táplálkozás szerint is értékelnünk kell. 
A magyaros ételek változatosak, jó ízű
ek, a külföldiek számára érdekesek, de 
a korszerű táplálkozás követelményei
nek sokszor nem felelnek meg. Ez főleg 
a magas sertészsír-, szénhidráttartalom 
és erős fűszerezés miatt van. A méreg
erős, zsírban úszó étel úgy gasztronó
miai, mind táplálkozástani szempont
ból helytelen.


