Az a fontos, hogy elhasználhatsz akár egy zacskó fûszert is, ha nem engeded
szabadjára az ízét, és nem akkor adod az ételhez, amikor kell. Olyan, mint a
jó idôben, jó helyen kimondott ütôs poén. És mi más lehetne a poén gyilkosa, mint a rossz idôzítés.

Fûszer-ábécé
A fûszerezés alapszabályai
A jó fûszerezésnél fontos, hogy
ismerkedj velük, tapasztald ki, melyiknek mire van a legjobb hatása. Ne
használj sokat egyszerre, maximum
négyet. A többi inkább zöldség vagy
gyümölcs, vagy talán maga a hús
szaftos íze legyen. De ott van az az íz,
ami az étel lényegét adja. Találd ki, mit
szeretnél elérni! Ha érzed, látod
magad elôtt, mint egy kész festményt,
és el tudsz odáig jutni, akkor már
nagyon jó úton jársz az önálló ételalkotás felé. Valamit az adagolásról.
Nehéz eltalálni, mibôl mennyi kell, de
egy jó tanácsot hadd adjak. Dobd el a
kanalat és legyen egy adag, az étel
látható felülete. Szórd be végig vékonyan, de egyenletesen mindenhol az
egészet, így megfelelôen aránylik a fûszerezés az edényhez, és az étel
mennyiségéhez is. Kivéve a csípôsséget adó ételeknél.
Nem véletlenül mondtam, hogy
négyet használj. Miért? Sós, édes,
savanyú, keserû, a négy alapízlelés.
Külön-külön is, de akár többet egyszerre is érezhetünk. Minden fûszernek van egy vezetô íze és van egy
vagy két mellékíze. Az utóbbiakról
meg lehet állapítani, ha nyersen a
szánkba vesszük vagy megillatozzuk,
hogy a négybôl hova sorolnánk. Nem
arról van szó, hogy csak édes és csak
sós ételek léteznek, hanem arról,
hogy ezek az alapízek mindenhol
jelen vannak, melyekre támaszkodva
könnyebben foghatjuk fel az étel jellegét (citrom-tárkony). Ha kiismerjük
ezek arányait, akkor már jó úton
járunk a harmonikus fûszerezés felé.
Ismerôs az érzés, amikor szinte
diktálja a szervezetünk, hogy most
csokit akar enni, vagy csípôset. Ezek
ugyanúgy vezetôi lehetnek egy ételal-
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kotásnak, mint ahogy egy élethelyzet.
Egy tengerparti nyaralás csendes reggelén, amikor messzirôl édes fenyôillatot hoz a szél. A hol meleg, hol
pedig hideg fuvallatban kint ülsz a
teraszon, fél szemmel a „takaró” alatt.
Egy falat kenyérre kanyarintott hûvös
sós vaj, mely olyan, mint maga a tenger. Már csak egy valami teheti még
tökéletesebbé a reggelt. A frissen
vágott illatos bazsalikommal ízesített,
olívás paradicsomsaláta. A fûszer is
ilyen, ott van a tenger, a hajnal, a reggeli szél és az az egy, ami nélkül a
többi nem is létezhet.

vagy öntet kerül az étel mellé (vadas,
citromos nyúl, szarvas, ôz). Figyeljünk
oda, hogy tálaláskor ne kerüljenek a
tányérba. Fôzéskor 15 percnél tovább
ne hagyjuk forrni, savanyúsághoz üvegenként elég pár levél.
Kombinálható: citrom, boróka, kömény, kakukkfû.
Jellemzô felhasználása: fôzelékek,
burgonyás ételek, savanyúságok, savanyú levesek, paradicsomos raguk, vadszárnyasok, halak, nedves pácok.
Bazsalikom
Következô a sorban a bazsalikom,
vagy királyfû, nagy ritkán németbors.

Fûszerek ábécé sorrendben
Babér
Albertlevél, szagos levél, bürbérfa: aromája nélkülözhetetlen sok ételünkhöz: gulyás, burgonya, káposztafélék, savanyú étel, vadas vagy
son kapác, tartósított savanyúság
szinte elképzelhetetlen nélküle. Zöldbab-, burgonya-, lencsefôzelékhez
kifejezetten ajánlatos.
Különösen ott elengedhetetlen, ahol
enyhén savanykás ízû szósz, mártás,

Erôs, jellegzetes, szegfûszegre
emlékeztetô, édeskés íze van. Alkalmazási területe az olasz konyhán kívül
a magyar ételek terén is jelentôs. Nagyon jól illik salátákhoz, paradicsomos ételekhez, babhoz, gombához.
Zsályával és rozmaringgal kiváló halízesítô. Fokhagymával, fenyômaggal
(vagy dióval), olívaolajjal kombinálva
a klasszikus pesto szósz alapja. Házilag készíthetünk kivonatot, ha fiatal,
érett leveleit apróra vágva, olívaolajjal

átpasszírozva üvegbe tesszük. Ha az
olajat 40 °C-ra melegítjük, egykettôre
átveszi az ízét. Fôtt ételekhez a fôzés
utolsó pillanatában adjuk hozzá. Ha
néhány levelet vízbe áztatunk és megisszuk a vizet, hamar felfrissülünk.
Ugyanez friss citromlével (lime) és
mentával ízesítve nehezebb étkezések után jót tesz az emésztésnek. Diétás idôszakban fogyasztó hatása van.
Kombinálható: zsálya, rozmaring,
fokhagyma, borsikafû.
Jellemzô felhasználása: saláták,
fôzelékek, tészták, köretek, krémek.
Borsikafû
Ha azt mondom csombor, akkor
sokunknak beugrik a borsikafû, de
ismerjük úgy is, hogy bécsi rozmaring.
Borsos aromája miatt a diétás konyhában a bors helyettesítôje. Mindig a
végén tegyük az ételbe, mert ha túl
sokáig hagyjuk fôni, keserû lesz az
étel. Csökkenti a bab felfújó hatását,
ezért a babból készült ételek jellegzetes fûszere, de káposzta-, krumpli-,
gombaételekhez is kiváló. Hurkát, savanyút, pecsenyéket, tojás- (majonéz)
ételeket ízesíthetünk vele.
Kombinálható: bazsalikom, majoránna, mustármag, koriander.

Jellemzô felhasználása: fasírtok,
hurka, mártások, raguk, levesek és
olasz ételek.
Borsmenta
A „b” betûsök végén találjuk a
borsmentát vagy más néven angolmentát. Egyedi, hûsítôen erôs aromája miatt kevesen használják, pedig

kiváló üdítôkhöz, gyümölcssalátákhoz
és levesekhez, gyógyteának. Fagylaltkelyhek, koktélok díszítésére is elôszeretettel használják. Majoránnával, kakukkfûvel nagyon ízletes pulykaételekhez és töltelékekhez.

Kombinálható: tárkony, majoránna,
gyömbér, kakukkfû.
Jellemzô felhasználása: sütemények, hideg krémek, fagylaltok, saláták, szószok, salsák, egzotikus ételek,
tenger gyümölcsei.

a boltokban csak a gyökerét látni, magát
a növényt nem. Nagyon érdekes, mert
amikor végigsimítjuk a leveleit, nagyon
lassan jön elô az a keserû édesköményillat. Ha nem kapunk sehol zöldet, de a
recept igényli, akkor megpróbálkozhatunk ánizzsal helyettesíteni. Levesekhez,
halakhoz ajánlott, de bármely köményes
ételbe tehetjük friss ízként. Gyógyászati
oldalról, jó étvágyjavító, szélhajtó és tejszaporító hatású.
Kombinálható: gyömbér, fokhagyma, koriander, kurkuma, curry, szója,
zöld bors.
Jellemzô felhasználása: keleti ételek, tenger gyümölcsei, zöldséges
raguk, pirított tészták, csôben sült
piték, quiche.
Kakukkfû
Balzsamfû, démutka, vadzsombor:
a leveleket szárítva vagy olajban, vagy
ecetben szokás elrakni. Jól kombinálható petrezselyemmel, majoránnával, rozmaringgal, szerecsendióval, zsályával
és babérral. Adjuk sûrû hús és egyéb

Édeskömény
Az édeskömény igazából szerepelhetett volna a kömény mellett, de legyünk precízek és haladjunk ábécé sorrendben. Azon szerencsések közé tartozom, akiknek a kertjében terem ilyen
növény. A puszta véletlennek köszönhetô, és elôször kapornak néztük, majd
egy határozott rántás után a gyökér
elárulta, hogy az édesköménnyel van
dolgunk. Ezzel már el is árultam, hogy a
növény minden része fogyasztható. Bár
levesekhez, pácokhoz, töltelékekhez,
mártásokhoz. Lassú tûzön vörösborban
fôtt ételek alapfûszere. Emésztésserkentô, jó zsírlebontó hatású.
Kombinálható: petrezselyem, rozmaring, boróka, majoránna, szerecsendió, zsálya, babérlevél.
Jellemzô felhasználása: raguk, sültek, töltelékek, gombaételek, pácok,
hideg saláták, mártások, köretek.
Stiller Tamás séf
www.schef.hu
www.ovikertprogram.hu
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