A magyar konyha közkedvelt hüvelyese egész évben egyaránt hozzáférhetô, de ôsszel van a betakarítási idôszaka. A
szárazbab lehet apró, közepes, óriási, kerekded, hosszúkás és vese alakú. A színe szerint fehér, tarka, fekete. Jól tárolható, mégis egyetlen éjszakai áztatás képes életre kelteni.

Babfélék
A bab a régmúlt korok növénye. A Peru és Mexikó területérôl származó régészeti leletek tanúsága szerint kb.
kilencezer éve része az emberi kultúrának. Indián kereskedôk Dél- és Közép-Amerika meleg éghajlatú lejtôin is meghonosították, majd innen került Afrikába és Ázsiába. Egyiptomban az élet jelképeként tisztelték. A rómaiak még szavaztak is a babbal: a fehér a kedvezô döntés jele, míg a
fekete az elítélésé volt. Pitagorasz viszont különcként viselkedett, hiszen tanítványai nem ehettek babot és rá sem léphettek babföldre. Hazánkba a XVI. században jutott el.
Napjaink legnagyobb babtermesztô országai közé India és
Kína tartozik.
Élettani hatásai
A bab fehérjében, valamint rostokban gazdag élelmiszer-nyersanyag. Az egészséges, kiegyensúlyozott étkezés szerves része. A szervezetünkben lassabban emésztôdik, így a teltségérzet hosszabban megmarad az elfo-

gyasztása után. Bár a szénhidráttartalma magas, de a
jelentôs élelmirost-tartalma miatt fogyasztása nem emeli
meg hirtelen a vércukorszintet. Magas antioxidáns-tartalma segít egyes rák- és idegrendszeri betegségek megelôzésében. Ásványi anyagai közül jelentôs pl. a molibdén-, a vas-,
és a mangántartalma. Ez utóbbi nyomelem fontos szerepet
játszik abban, hogy szervezetünk meg tudja semmisíteni a
szabad gyököket. A szárazbab remek forrása a B-vitaminoknak, a foszfornak, a káliumnak és a magnéziumnak.
A szárazbab tápanyagtartalma (100 g-ban): Energia:
1420 KJ, 338 kcal. Fehérje: 22,3 g. Zsír: 1 g. Szénhidrát:
57,9 g. Foszfor: 410 mg, kalcium: 100 mg. Kálium: 1550
mg, magnézium: 145 mg. Cink: 2800 µg, kobalt: 5 µg.
Króm: 18 µg, mangán: 2500 µg. Nikkel: 200 µg, réz: 850
µg, szelén: 10 µg. Vas: 6600 µg, tiamin (B1): 820 µg, riboflavin (B2): 200 µg, niacin: 1 mg, pantoténsav: 970 µg, piridoxin (B6): 400 µg. Folsav: 130 µg, karotin: 1,5 mg, C-vita-

min: 2,5 mg. Tokoferol (E): 2 mg. Élelmirost: 24 g (ebbôl
vízben oldódó: 6 g, vízben nem oldódó: 18 g).
A bab vásárlása és tárolása
Vásárláskor feltétlenül vizsgáljuk meg a zacskóban árusított szárazbabot. A zacskó nem lehet párás. Ha kis, kerek
lyukat látunk a babon, akkor biztosak lehetünk abban,
hogy a zsizsik már megelôzött minket. Nézzük meg alaposan, van-e a szemek között törmelék, rágott, fonnyadt,
penészes vagy törött, hiszen az említett termékhibák fizikai
és mikrobiológiai veszélyeket is hordozhatnak. A szárazbabot légmentesen záró dobozban, csavaros üvegben,
szobahômérsékleten, sötét helyen akár egy évig is biztonsággal tárolhatjuk. Ne tegyük hûtôszekrénybe! A nem megfelelô, nyirkos tárolás következtében a bab felveszi a levegô nedvességét, penészesedik és megromlik.
Miért áztatjuk?
Áztatás során a babszemek nedvességtartalma
kiegyenlítôdik, fôzéskor egynemûen puhulnak meg. A héj
kevésbé repedezik meg. A gázképzôdésért felelôs emészthetetlen oligoszacharidok átalakulnak. Rövidül a fôzési idô,
és kevesebb energiát igényel az ételkészítés, ez kíméletesebb a vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz. Az áztatóvizet viszont feltétlenül öntsük le a fôzés elôtt.
Felhasználási javaslatok
Ételkészítés elôtt alaposan válogassuk és mossuk át,
majd áztassuk be a babot. A receptek idônként elôfôzést
írnak. Erre azért lehet szükség, hogy a többi hozzávaló
ne veszítsen az értékébôl a bab által igényelt hosszú
felpuhulási idô miatt. Fûszerezzük bátran, de figyeljünk
arra, hogy a sós vagy savas jellegû fûszereket, ízesítôket
csak a fôzés végén szabad az ételhez adni, különben a
szemek kemények maradnak. Váratlan vendégeinket
megkínálhatjuk babos elôétellel: a megfôtt és átpasszírozott vörös babot kenjük kukoricás vagy rozsos, korpás
kenyérre és szórjuk meg reszelt sajttal. Mutatós egytálételt vagy salátát készíthetünk, ha egyszerre többfajta
babot használunk fel. Babsalátához jól illik a paradicsom,
a gyöngyhagyma is; mindezeket öntsük le olívaolaj,
citromlé és só keverékével. Fûszerezzük ízlés szerint. A
hagyományos ételek között sokféle babos-zöldséges
levest és fôzeléket találunk.
Nem csak sósan fogyasztható. Az ázsiai konyha nemcsak
sós ízzel párosítja, hanem édességet is készít a szárazbabból.
Ilyenkor cukros, ízesített vízben puhára fôzik. A fôzôlevet általában leöntik. A babot megtörik, a héjakat eltávolítják, vagy
ellenkezôleg, meghagyják. Ezután olajjal krémesebbé teszik
és a receptúráknak megfelelôen tovább fûszerezik, alakítják
az ízvilágát. Önállóan fogyasztják, de töltik is pl. rizsgombócba, palacsintába, gyúrt tésztákba.
Folytatás a 22. oldalon
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Folytatás a 21. oldalról
Fûszerei: babérlevél, bazsalikom, borsikafû, gyömbér,
fokhagyma, kapor, majoránna, petrezselyemgyökér, pirospaprika, tárkony, lestyán.
Borlotti
A Borlotti (másnéven Phaseolus vulgaris) egy nagyon
bôtermô bab, amely könnyen felismerhetô vöröses hüvelyérôl. Kiváló tulajdonságai közül magas fehérjetartalmát
említhetjük elsôként, aminosav-összetétele nem teljes
értékû, de hasonlít az állati eredetû komplett fehérjékhez.
Proteinjeinek biológiai értékét tovább fokozhatjuk, ha gabonákkal vagy olajos magvakkal kombinálva fogyasztjuk, így
biztosan teljes értékû táplálékhoz jutunk. Erre elsôsorban a
vegetáriánus étrendûeknek kell figyelniük, akiknek a hüvelyesek jelentik a fô fehérjeforrást. Ajánlott élelmiszernek
számítanak a kisgyermekek, kismamák, lisztérzékenyek,
sportolók és idôs emberek számára is.
Borlotti tarkababkonzervet már hazánkban is gyártanak.
Az elkészítés során a babot gôzben párolják, így a végtermék ropogós, zamatos babszemeket, és a hagyományosan készülô babkonzervekhez képest sokkal kevesebb
vizet tartalmaz. Ráadásul még áztatni vagy hosszasan fôzni sem kell, hiszen konyhakész. Sokoldalúan felhasználható zöldségféle ez a tarkabab: alapja lehet például többféle
salátának, húsos raguknak, levesnek, fôzeléknek, zöldségpürének vagy szendvicskrémnek.
Csírák
A babfélék csírái jó hatással vannak az emésztôrendszer mûködésére. Hozzájárulnak a máj és a vese
méregtelenítô mûködéséhez, csökkentik a koleszterinszintet, szabályozzák az inzulintermelést, valamint serkentik a
megfelelô nyirokáramlást. Nagy rosttartalmuk hozzájárul a

for-, a magnézium-, a réz- és a mangántartalma. Fogyasztása cukorbetegeknek, magas vérnyomásban és érelmeszesedésben szenvedôknek egyaránt ajánlott.
Mungóbab
(Phaseolus vulgaris L.) Nálunk ismeretlen babféle, Kínában azonban az egyik leggyakrabban csíráztatott hüvelyes.
Csíráztatása egyszerû, alig igényel különösebb figyelmet.
Csírája jó minôségû fehérjét tartalmaz, továbbá gazdag Bés C-vitaminban, vasban és káliumban. Felhasználása
sokrétû, levesekhez, salátákhoz, szendvicsekhez vagy csírapástétom készítéséhez is ajánlott.
Receptek
A recepteket Gyuricza Ákos válogatta.

Szabolcsi káposztás bableves
Hozzávalók 10 adaghoz: 500 g füstölt csülök
(a közétkeztetésben inkább sovány füstölt combhúst,
vagy sonkát használjunk), 1 fej tisztított vöröshagyma,
500 g áztatott tarkabab, 800 g savanyú káposzta,
sószegény ételízesítô, 2 gerezd fokhagyma, babérlevél,
pár szem egész bors, pirospaprikás rántás.

napi szükséglet fedezéséhez, segítve ezzel a bélmozgást.
A közétkeztetésben való felhasználásuknak azonban az
élelmiszer-biztonsági tényezôk idônként korlátot szabnak.
Szójabab (Glycine soja L.)
A szójababot évezredek óta nagy becsben tartják a
távolkeleti emberek. Egyike azon kevés növényi fehérjeforrásnak, amely a szervezet számára esszenciális aminosavakat is tartalmaz. A szójababcsírának kiemelkedô a karotin-, B1-, B2-, B3-, C-, E- és K-vitamin, valamint az ásványi
anyagok közül a vas-, a kalcium-, a cink-, a kálium-, a fosz22
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Elkészítése: a füstölt húst vízben elkezdjük fôzni.
Ha félpuha, sószegény ételízesítôvel ízesítjük, hozzáadjuk a tisztított vöröshagymát, az áztatott tarkababot és puhára fôzzük. Ha a hús puha, kivesszük a
fôzôlébôl, felkockázzuk és félrerakjuk. Ezután a
savanyú káposztát annyi vízben, hogy éppen ellepje,
a fokhagymával, a babérlevéllel, pár szem egész
borssal megfôzzük. Ha megfôtt, a babhoz szedjük a
káposztát, a levébôl annyit öntünk rá, hogy a leves
savanykás legyen. Pirospaprikás rántást készítünk,
összeforraljuk, majd belerakjuk az aprított húst.

Erdélyi babpüré
A tarkababot — ahány személyre készítjük, annyiszor
60 g-ot számítunk — beáztatjuk, majd az áztatólevet
kiöntjük, és kevés vízben, provance-i fûszerrel puhára fôzzük. Mixerrel pürésítjük vagy burgonyanyomóval összetörjük. Azután egy-egy csipet rozmaringgal,
ôrölt köménnyel és néhány gerezd tört fokhagymával, sóval ízesítjük. Sós vízben fôtt puliszkával és
olajban ropogósra sült hagymakarikákkal a tetején
tálalhatjuk ezt a tradicionális erdélyi ételt. A babpüré
szendvicskrémként, illetve melegszendvicskrémként
is használható, ilyenkor adagonként 10 g margarint
is adunk a püréhez.
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Vásároljon minôségi terméket,
közvetlenül hazai gyártótól!
HACCP-kompatibilis termékek

Kézi és gépi mosogatószerek
Zsíroldók • Fertôtlenítôszerek
Mosdóhigiéniai adagolók • Papíráru
Kérje ingyenes szaktanácsadásunkat!
Delta Clean Kft.
6800 Hódmezôvásárhely, Makói út 7717/16.
Tel.: 62/533-686 • E-mail: info@deltaclean.hu
Web: www.deltaclean.hu

Soproni babos pogácsa
Hozzávalók 10 adaghoz: 500 g liszt, 200 g fôtt tarkabab, 200 g margarin, 25 g élesztô, 100 ml 12%-os
tejföl, 2 db tojás, 10 g só, 2 g ôrölt bors.
Elkészítése: az elôzôleg gondosan kiválogatott,
megfôzött és kihûtött fôtt babot húsdarálón ledaráljuk. (Díszítéshez hagyhatunk egy kis csészényi
babot egészben is). Hozzáadjuk a margarint, a tejfölt, 1 db tojást, sót, borsot és 50 g lisztet. Ebbôl lágy
kovászt készítünk. 15 percnyi pihentetés után hozzágyúrjuk a többi lisztet, és még 15 percig pihentetjük. A megkelt tésztát 2 cm vastagra nyújtjuk, a tetejét megvagdaljuk és kiszaggatjuk. A pogácsa tetejét
1—1 szem fôtt babbal díszítjük, egész (felvert) tojással megkenjük. Középmeleg sütôben 20—25 perc
alatt aranybarnára sütjük.
Gyuricza Ákos dietetikus

IRODALMI FORRÁSOK
Rodler I.: Új Tápanyagtáblázat, Medicina Könyvkiadó Zrt.,
Budapest, 2005 • www.mdosz.hu/pdf/taplalkozasi_akademia_
hirlevel_2013_04_csirak.pdf • http://www.hazipatika.com/
taplalkozas/zoldseg_gyumolcs/cikkek/ismerjuk_meg_a_borlotti_babot/20130307132950 • http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-fanterem-bab

ÉTKEZTETÉSI WINDOWS-OS PROGRAM
melegkonyhát üzemeltetõ intézmények
(pl. bölcsõdék, óvodák, iskolák, szociális otthonok) számára.
RENDSZERÜNK
SZOLGÁLTATÁSAI:
• beszerzések alapján mérlegelt
beszerzési átlagárszámítás
• cikkelemes készletnyilvántartás

• kimutatások normák szerint
tetszõleges idõszakra
• korcsoportos étlapelemzés
• normaanyag-felhasználás
naprakész figyelése, és
eltéréseinek éves szintû követése
ANYAGTÖRZSEK, ÉTELRECEPTEK
• a beérkezett számlákról
• receptek anyagköltsége
analitikus kimutatás
• szállítók nyilvántartása
• leltározás
• a program megfelel a 67/2007.
TÁPANYAG- ÉS KALÓRIATÁBLÁZA(VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM
TOK, VITAMIN-, ÁSVÁNYIANYAGegyüttes rendelet elôírásainak,
TARTALMAK
valamint az ÁNTSZ ajánlásainak
• raktári kartonok, kiszabati lapok, • 37/2014.(IV.30.)
mértékegység-átváltás
EMMI rendelet szerinti listák,
kimutatások
PÉNZÜGYI EGYENLEGEK,
• pénzügyi kimutatások
ZÁRÁSOK
• változatossági mutató számítása
• anyagkivételezéskor a kivett mennyiség manuális módosíthatósága
OPCIÓ:
• havi felhasználási összesítõ
• bérlés
• mozgásnemenkénti készletforgalmi • felügyelet
feladás
• hardvereladás

Bõvebb felvilágosításért keressen bennünket!
MIKROSZERVIZ INFORMATIKA KFT.
1144 Budapest, Gvadányi u. 87.
Tel.: 3838-214 I Fax: 3838-204
e-mail: mikroszerviz@mikroszerviz.hu
web: www.mikroszerviz.hu
ÉLELMEZÉS 2014. október

23

