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Ajánlás
Ezt a könyvet a Józan Paraszti Észnek szeretném ajánlani,

amelynek a legtöbbet köszönhettem életemben,

aminek a segítségével sikerült felfedeznem a józanság, az egyszerűség

és a technikai megvalósítás varázslatos birodalmát,

ami szembe mert szállni annyi értelmetlen szokással,

és ami megtanított összhangot teremteni a rendszer,

a hasznosság, az idő és legfőképpen az elvárások világában.

Hallgass rá mindig!



Bevezetés
Ki az a Kása Tamás? Mi újat tudna nekem mondani? Hogyan és mit csinál ő a konyhában, amit én

ne tudnék?

Kedves Olvasó!

Nem csodálkoznék rajta, ha ezek voltak az első gondolataid, mikor kezedbe vetted ezt a könyvet.
Engedd meg, hogy első könyvem lévén, pár mondatban bemutatkozzak Neked.

18 évesen, egy villanyszerelői  szakközépiskolás bizonyítvánnyal a zsebemben úgy döntöttem,
hogy  szerzetesrendbe  lépek.  Templomba  költöztem,  és  életem  minden  részét  a  tanulásnak,  a
jellemfejlesztésnek, a meditációnak és a lelki élet egyéb gyakorlatainak szenteltem. Néhány hónap
elteltével a szerzetesrendünk nyolc tagja elzarándokolt Indiába – többek között a szakács is. Hárman
maradtunk,  akik  egy  teljes  hónapra  minden  addigi  feladatot  el  kellett,  hogy  lássanak.  Akkor
kezdődött el  igazán az én szakács pályafutásom is.  Korábban már sok inspirációt kaptam édes
anyámtól, édesapámtól és a bátyámtól is, ami a konyhát és a főzést illeti, de napi szinten főzni
magamra, pláne másokra, az csak ekkor kezdődött igazán. A következő nyolc évet így, szerzetesként
töltöttem, közben sokat forogtam a konyhában. Amikor aztán elérkezettnek látta az időt, még egy
pékséget és egy menzát is rám bízott a templomvezető. Végül huszonhat évesen kiléptem a templomi
életből, megházasodtam, és a következő tizenkét évet is – kisebb megszakításokkal – szinte végig
konyhán töltöttem. Végül pedig még egy szakács-iskolát is elvégeztem, hogy ne csak főzni tudjak,
hanem papírom is legyen róla. Örök hálám Piros Ferenc tanár úrnak, aki szépen rendszerbe foglalta
mindazt a sok egyéni tudást, amit addig az élettől és a barátaimtól kaptam. Ekkor jöttem rá arra is,
hogy mi a különbség egy szakember és egy lelkes amatőr között. A szakember előbb tanul, s csak
aztán tapasztal, míg az amatőr legtöbb esetben mindent ki kell, hogy próbáljon, és csak később áll
össze a tudás a fejében egységes rendszerré. A szakember tudását pedig – legnagyobb százalékban –
igazolják az életben megszerzett tapasztalatai.

Annyi  jó  élmény,  tapasztalat  és  ötlet  után pedig arra jutottam, hogy egy könyv formájában
foglalom össze a főzésről szerzett ismereteimet. Papírra vetem mindazt, amit eddig tanultam, hogy
megosszam  mindenkivel,  aki  szeretne  kicsit  otthonosabban  mozogni  a  konyhában.  Remélem,
mindenki, aki kezébe veszi ezt a könyvet, az itt olvasottaknak köszönhetően jobban eligazodik majd
az ételek, az ízek, a tűz, az edények, a konyhai eszközök és legfőképpen a konyhai gondolkodás
világában. Valószínűleg én sem csinálok mást, mint a többi háziasszony és szakács, csak a saját
perspektívámból szeretném bemutatni mindazt, amit a konyháról és a főzésről gondolok. Tekinthetsz
úgy is erre a könyvre, mint ha egymás mellett állnánk a konyhában, mint két barát, és mindenről,
ami eszünkbe jut, váltanánk egy-két szót vagy mondatot. Bármiről beszélgethetnénk, ami a kezünkbe
akad.  Minden  kisebb-nagyobb  dologra  szánnánk  néhány  percet,  hogy  megbeszéljük  a
tapasztalatainkat  róla.  Ily  módon,  hasznosan  kitölthetjük  a  főzésre  szánt  időt  a  gondolataink
megosztásával. Egyúttal szeretnék inspirációt is adni, hogy ötleteket meríts, és Te is valóra váltsd az
elképzeléseidet, álmaidat – legalábbis a konyhát illetően.

A könyv gerincét egy bizonyos gondolkodásmód képezi, amit, ha egy szóval kéne leírnom, azt
mondanám: tudatosság. A tudatosság az élet legfőbb sajátossága, és minden élőlény legfontosabb
jellemzője. A tudatosság, ami nélkül nem tudnád meghozni a megfelelő döntéseket. Mert a konyha
nem csak csodálatos ételek ínycsiklandó birodalma, hanem veszélyes munkahely is. A kések, a tűz, a
forró víz, mind hasznos dolgok, de csak a teljesen tudatos ember kezében – máskülönben könnyen
veszélyes fegyverekké válhatnak. A főzésre való felkészülés szintén egy olyan világ, ami nem kevés
tudatosságot igényel.  Megtervezni egy komolyabb vendéglátást,  vagy egy hétvégi kiruccanást a



tópartra,  bizony  nem  mindig  egyszerű  feladat.  Rögtön  feledhetetlen  élmény  válik  belőle,  ha
véletlenül  otthon  felejted  a  gyufát,  vagy  gázzsámoly  cipelés  közben  jut  eszedbe,  hogy  van-e
egyáltalán tömítőgyűrű, ehhez a rakétához? És ha otthon pont a főzés közben ürül ki a só, akkor
kezdődik csak igazán a show…

Régebben egy  indiai  utazásom alatt  írtam egy  útinaplót,  mert  megkért  egy  nagyon kedves
barátom – és szerzetestársam –, hogy mindent írjak le, el ne felejtsek semmit. Megkérdeztem tőle:
„Még azt is írjam le, hogy mit ettünk?” A válasza ez volt: „Azt legfőképpen!” Innentől kezdve nem
volt kétséges számomra, hogy az emberek szeretnek hallani az ételekről, a főzésről és a konyhai
kultúráról.

Ezt a könyvet is ebben a szellemben írtam meg. Egyszerűen csak szeretném Neked szavakba
önteni azokat a tapasztalatokat és gondolatokat, amelyek foglalkoztatnak engem főzés közben, és
amelyekre értékként tekintek. Nem minden gondolat kőbe vésett alapigazság, mert szerintem a
főzésre igaz a leginkább, hogy ahány ház, annyi szokás. Nyugodtan alakítsd a könyvben olvasottakat
a saját,  egyéni stílusodhoz, konyhádhoz, személyiségedhez. De biztos vagyok benne, hogy ezzel
együtt is hasznos útmutatóként szolgálnak majd az itt felsorolt tapasztalatok, tippek, ötletek és
javaslatok mindenkinek, aki a konyha közelébe merészkedik.

A  végeredmény  az  lett,  amit  most  a  kezedben  tartasz.  Remélem  tetszeni  fog  ez  a  kis
gondolat-csokor,  aminek  minden  szálát  konyhai  pályafutásom alatt  szedegettem össze.  Ezzel  a
kompozícióval szeretnék Neked sok sikert és gondtalan főzőcskézést kívánni a konyhádban!
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Első fejezet A szakácskodás íratlan szabályai
konyhanyelven

Ne versenyezz a szakácskönyvek profi ételfotóival
A főzés viszonylag egyszerű dolog. Ne gondold, hogy valami nagy ördöngösség. De ahhoz, hogy jó

legyen  az  étel,  először  is  meg  kell  tanulnod  az  elkészítését.  Ilyen  egyszerű.  Igen,  a  tanulás
elengedhetetlen része a főzésnek. Nem arról van szó, hogy le kell ülnöd az íróasztal elé, és meg kell
tanulnod valamit, mint egy iskolásnak. Nem. Olvasd el a receptet, értelmezd, gondold át, hogy te
mindent meg tudsz-e csinálni, amit a recept ír. Megvan-e hozzá minden alapanyagod, illetve minden
eszközöd? Ezután jöhet a gyakorlat. Először is szervezd meg úgy a napirended, hogy legyen elég
időd, amit a főzésnek tudsz szentelni. Minél több dolgot kell a főzésre szánt időbe belezsúfolnod,
annál jobban szétoszlik a figyelmed, és valószínűleg annál kevesebb sikerélményed lesz a konyhában.
Ne aggódj, én tudom, hogy te jó szakács vagy, illetve az lehetsz! Csak ne oszd meg a figyelmedet,
mert  az  hatványozottan csökkenti  a  konyhai  sikereidet.  Ha pontosan követed a  leírást,  amit  a
receptben olvastál, akkor már 80 százalék, hogy a jó eredmény is ott lesz. A 20 százalék persze
rajtad is múlik. Ez utóbbit pedig többszöri nekifutással lehet egyre magasabbra emelni. A lényeg az,
hogy tedd bele az ételbe, amit bele kell tenni, ne spórolj ki semmit belőle!

Ne  zavarjon,  ha  a  végeredmény  nem  olyan  szép,  mint  a  csodálatos  fényképeken  a
szakácskönyvekben.  Azokat  az  ételeket  és  képeket  profi  szakácsok  és  profi  fényképészek
méregdrága  felszereléssel  készítik.  Néha  órákat  vesz  igénybe  egy  bizonyos  étel  beállítása,
megvilágítása, kiretusálása a számítógépen stb. Ne versenyezz, csak csináld szépen! A profi ételeket
és képeket olyanok készítik, akiknek ez a szakmájuk. Neked valószínűleg annyi minden másra is
figyelned kell a főzés mellett. Ott van a munkád, a családod, a barátaid, a kerted, a hiteled, a kocsid
– és ráadásul még főznöd is kell.  Hidd el,  az már önmagában hatalmas siker,  hogy egyáltalán
elkezdtél főzni, és magad gondoskodsz az ételedről.

Sózás
Az étel – és az élet – egyik legfontosabb része a só. Mielőtt rátérnék a mennyiségre, hadd szóljak

egy pár szót a minőségről is. A finomított sók nem túl egészségesek. Vannak bennük adalékanyagok,
amelyek magas vérnyomást, érelmeszesedést és más betegséget tudnak okozni. Ha fontos számodra
az egészséged, inkább válassz a finomítatlan, adalékanyagoktól mentes sók közül. Arányában nem
kell  sok  só  az  ételbe,  de  amennyire  kevés  a  mennyisége,  annyira  nagy  gondot  tud  okozni  az
egészségtelen só hosszú távú fogyasztása.

De  mennyi  sót  tegyél  az  ételbe?  Mint  szinte  minden  az  életben,  ez  is  gyakorlás  kérdése.
Tapasztalataim  szerint  minél  kisebb  mennyiségű  ételt  készítesz,  annál  szűkebb  a  „pont  jó”
tartománya a szükséges sómennyiségnek. Talán ezért is könnyebb száz embernek főzni, mert ha nem
elég sós az étel, akkor raksz bele még egy marékkal, és úgy már közelebb van, vagy akár benne is
van a „pont jó” tartományban. De mindenképpen kisebb hiba – ha egyáltalán hiba – alulsózni, mint
felülsózni az ételt. Én igyekszem a „pont jó” tartomány alsó szintjét megcélozni. Így azok, akik
kevésbé sósan szeretik, örülhetnek, míg azok, akik kóstolás nélkül is egyből sóznak, sózzanak csak
nyugodtan. Apropó, kóstolás. Sokan a többszöri kóstolgatásban hisznek, és vannak olyan szakácsok
is, akik a hagyományok, a kultúrájukból fakadó tradícióik miatt meg sem kóstolják az ételt, mielőtt az
teljesen el nem készül. Az alábbi adathalmaz nem csak az utóbbi esetben lehet hasznos kiindulási
pont.



1 evőkanál só elegendő: (Egyáltalán kinek mit jelent az egy evőkanál só? Nekem egy kanál, az
egy enyhén púpos evőkanálnyi sót jelent.)

kb. 2-2,5 liter ételhez (legyen az leves, vagy valamilyen zöldséges főzelék)

0,8-0,9 kg rizshez

80 dkg lisztből készített kenyértésztához

35  dkg  lisztből  készült  palacsinta-állagú  tésztához,  amiben  meg  lehet  forgatni
zöldségeket,  és  bundás  rántott  sülteket  lehet  készíteni

fasírtok készítésénél 1-1,2 kg alapanyaghoz

Nyilván nem fedtem le minden ételtípust, de talán kiindulási pontnak jó lehet.

Még egy fontos dolog a sózásról:  Ha lehet,  mindig egyféleképpen sózzál.  Vagyis legyen egy
szokásod,  hogy az elején,  a  közepén,  vagy a végén sózol.  Ha mindig másképp csinálod,  akkor
rendszertelen leszel, és nagyobb a hibalehetőség is. Nem csak abba a hibába eshetsz bele, hogy
elfelejted beletenni a sót, de ha figyelmetlen vagy, duplán is sózhatsz. Én személy szerint az étel
készítésének első negyedében szoktam belerakni a sót. Ez a szokásom, mert így jobban belefő a sós
íz a zöldségekbe. Míg ha a végén rakod bele, akkor csak a lé, vagy a szaft lesz sós, a sűrű rész sótlan
lesz.

És még egy fontos dolog. Vannak, akik azt mondják, hogy az édességekbe is kell tenni egy kis sót,
hogy jobban kijöjjenek az ízek. Nos, én ezt csak lisztes, tésztás édességeknél tapasztaltam, mint
amilyen  például  az  almás  pite.  Egy  gyümölcssalátában  vagy  tejes  édességben  számomra
kimondottan  borzalmas  élményt  jelent  a  sóval  való  találkozás.  De  hát  ízlések  és  pofonok
különbözőek…

Olajokról, sütésről
Ez az egyik olyan dolog a konyhában, ami a legjobban megosztja a közvéleményt. Szegény olaj!

Pedig  mennyi  mindent  megtett  azért,  hogy  az  embereknek  pozitív  véleménye  legyen  róla...  A
sütés-főzésen  túl  még  világításra,  masszírozásra,  cserépkályhához  begyújtásra,  nyikorgás
megszüntetésre,  dízelmotor  meghajtására,  de  akár  még  dekorációs  lakberendezési  tárgyak
alapanyagként  is  használják  az  emberek  (például  lávalámpa).

Térjünk vissza  egy kicsit  a  sütés-főzésre!  A  legtöbb olajnak az  emberi  szervezeten belül  is
ugyanannyi előnye van, mint amennyi a szervezeten kívül. Segít megőrizni a bőr puhaságát és az
ajkak szépségét, kenőanyagként dolgozik az ízületekben, bizonyos létfontosságú tápanyagok csak az
olaj kíséretében képesek felszívódni, a zsírban oldódó vitaminok raktározója, erősíti a hajat és a
körmöket, de még a széklet eltávozását is kedvezően befolyásolja. Nélkülözhetetlen az idegrendszer
helyes  működéséhez.  Az  immunrendszer  egyik  legfontosabb  alapanyaga,  valamint  a  szív-  és
érrendszer folyamatos munkájának egyik legfőbb segítője.  A szakirodalomban szinte egységes a
vélemény,  hogy az olajokra,  illetve az olajokban lévő zsírsavakra egyértelműen szüksége van a
szervezetnek. Annál is inkább, mert olyan életfontosságú anyagokat tartalmaz, amit az emberi test
képtelen saját maga előállítani, tehát külső forrásból kell bejuttatnunk a szervezetünkbe.

Miért van az mégis, hogy annyi ember támadja az olajokat a különböző fórumokon? Sajnos az
élelmiszeripar a hibás.  Sikerült  elérnie,  hogy az eladhatóság kedvéért  még szebbé,  illatosabbá,
vitamindúsabbá, teljesen áttetszővé és legfőképpen még tartósabbá varázsolja az amúgy is tökéletes



olajokat. A nagyipari eljárások során olyan vegyületeket és finomítási módszereket alkalmaznak,
amelyek következtében a  szerencsétlen olaj  már  csak állagát  tekintve  mondható  azonosnak az
eredeti, természetes állapotával. Ezért van az, hogy bizonyos test-típusú emberek nehezen, vagy
egyáltalán nem képesek megemészteni a boltban kapható olajok legnagyobb részét,  vagy, hogy
sokan  különböző  betegségektől  szenvednek  ezeknek  a  finomított  olajoknak  köszönhetően.  De
biztosan egyedül az élelmiszeripar a hibás? Végül is azért teszik ezt, hogy kielégítsék a fogyasztók
igényeit. A fogyasztókét, akik mi magunk vagyunk. Mi vágyunk arra, hogy a konyhai alapanyagaink
sokáig megőrizzék a minőségüket, szépek, illatosak, vonzóak legyenek. Valójában így szeretnénk
tökéletessé változtatni azt a formát és tartalmat, amit a kegyes anyatermészet képtelen volt nekünk
megadni.  Pedig ő is annyira igyekezett,  hogy beteljesítse a vágyainkat.  Egy csodálatos anyagot
biztosított  számunka, ami olyan fontos nekünk, mint az olaj  a gépiparban. Ennél jobb hasonlat
eszembe sem juthatott volna! Mi lenne egy autóval olaj nélkül? Hogyan mozognának a dugattyúk?
Hogyan fékeznénk? Meddig működne a kormány, vagy a kuplung? Hogy csak néhány dolgot említsek
a számtalan példa közül…


