Ha kimondjuk az ecet szót ma Magyarországon, a többségnek a zöld flakonos, iparilag
elôállított ecetsav, egy savanyú, „maró anyag” jut az eszébe. Mire is használjuk az ecetet
manapság? Kávéfôzô-tisztításra, vízkômentesítésre és óvatosan mérve a jól ismert ételecettel savanyúbb ízt adunk a bablevesnek vagy a lencsefôzeléknek. Méltatlan kép egy olyan
alapanyagról, amelynek alkalmazása az emberiség hajnaláig visszanyúlik. Ecetben az igazság, kis ecettörténelem.

Az ecetek színes világa
Nem lehet pontosan meghatározni
azt a véletlent, amikor az emberiség
felfedezte az ecetet, de vannak az ókori Mezopotámiához köthetô adatok,
melyek ecethez hasonló folyadékot
említenek. Az ecet egyidôs vagy még
idôsebb az emberi civilizációnál, már
hozzávetôlegesen Krisztus elôtt 5000ben ismerték, nagyra becsülték, és az
élet számos területén felhasználták. Az
Ó- és Új Testamentumban olvashatunk arról, hogy az ecetet frissítô italokhoz használták, és gyógyhatása miatt
alkalmazták.
Hippokratész, a híres görög orvos
számos munkájában és könyvében ír
az ecetrôl. Mézzel kevert almaecetet
javasolt légúti bajokra, sebek gyógyítására használta, valamint a lepra legjobb ellenszerének tartotta. Konyhai
alapanyagként is régre nyúlik vissza
az ecet alkalmazása, az idôszámításunk utáni 1. században Apicius római
mesterszakács,
szakácskönyvíró
különféle receptekben említi meg az
ecetet, mint a tartósítás, a pácolás és
a savanyítás fontos hozzávalóját. Az
ecet jelentôs szerepet játszott a
magyar ember táplálkozásában is,
hazánkban már a honfoglalás idején
ismerték a borecetet. Eleink erôsen
fûszerezték ételeiket, elôkelô helyet
foglalt el az ételkészítésben és a tartósításban is az ecet.
Mit értünk ecet alatt?
A magyar név az ecet latin megfelelôjébôl, az acetum szóból ered, és
savanyút jelent. Az angol nyelvben
használt vinegar (ecet) szó az ófrancia „vin aigre” kifejezésbôl eredeztethetô, aminek jelentése „savanyú
bor”. A savanyú bor tulajdonképpen
maga az ecet vagy ecetkészítmény.
Az alapfogalmakat a Magyar Élelmiszerkönyv a következôképpen definiálja: „Az ecetkészítmények olyan
ecetsavat tartalmazó termékek, amelyek élelmiszerek ízesítésére és tartósítására valók. Az ecet olyan termék, amelyet mezôgazdasági eredetû nyersanyagok kettôs fermentációjával (alkoholos-ecetsavas) állítanak elô.”
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Az ecetsav egy szerves vegyület, képlete CH3COOH. Az ecetsav adja az ecet
savanyú ízét és jellegzetes illatát. Az étkezési minôségû ecetsavat a fa száraz
lepárlási termékeibôl vagy szintetikus
úton állítják elô, amely — és ezt hangsúlyozni kell — közvetlen fogyasztásra nem
kerülhet. Az ecetsavat élelmiszer adalékanyagként E 260-nal jelölik.
A legelterjedtebb ecetfajták
bemutatása
• Az ételecet mezôgazdasági eredetû finomszeszbôl (etil-alkoholból) ecetes fermentációval, biológiai úton elôállított termék.
• A borecetet a (szôlô)bor ecetes
fermentációjával, biológiai eljárással készítik. Készítéséhez
asztali minôségû, tiszta, legalább egyszer fejtett, üledékmentes, elsôsorban alacsony
cukor- és alkoholtartalmú rosé-,
fehér- vagy vörösbor alkalmazható. A gyártáshoz felhasznált bor nem tartalmazhat
kénessavon kívül más tartósítószert, mert azok gátolják az
erjesztéshez szükséges ecetsavbaktériumok élettevékenységét.
A jó borecetben visszaköszön a
felhasznált bor teljes íz- és illatanyaga. A mediterrán térségben
jelentôs a borecet felhasználása.
• A balzsamecet a borecetnek egy
„továbbfejlesztett” változata. A
tradicionális balzsamecet eredetvédett, csupán Modena környékén készíthetik. Az eredeti
balzsamecetet pontosan elôírt
szempontok alapján nagy gondossággal, legalább 12 éven
keresztül, meghatározott hordókban érlelik, különleges palackokba teszik és kizárólag a Modena
környékén található szôlôfajták
mustjából készítik. Az ecetek
közül az egyik legnemesebb és
legdrágább fajta, 1 dl valódi, igazoltan eredeti forrásból származó
modenai balzsamecet ára kb. 10
ezer forint fölött kezdôdik. A
közismert sötét színû balzsamecet mellett fehér balzsameceteket is lehet kapni.

• A gyümölcsborecet erjesztett
gyümölcslébôl, különbözô gyümölcsök borából (a szôlôbor
kivételével) ecetes fermentációval, biológiai úton elôállított termék (4). Leggyakrabban almából, bogyós gyümölcsökbôl, barackból készítik, legismertebb
fajtája az almaborból készített
almaecet. A gyümölcsborecet
gyártásához is jó minôségû borra van szükség, a borok felhasználásánál a kénessavon kívül elôforduló más tartósítószer
gátolja a fermentációt. A jó gyümölcsecetnek már az illatából
felismerhetô, hogy milyen gyümölcsbôl készült, ízleléskor
pedig egyértelmûen érezhetô az
alapanyag íze. Európában (a
mediterrán térségen kívül) az
almaecet felhasználása a meghatározó.
• Az eredeti sherryecetet (jerez,
xeres) Spanyolországban, Jerez
környékén biológiai eljárással
készítik elsô osztályú sherrybôl
(hosszú éveken át érlelt, brandyvel erôsített Jerez-környéki bor),
mely manapság már világszerte
népszerû ecetfajta. Borostyán
színû, magasabb savtartalommal
rendelkezik mint a borecet, íze
mégsem bántó. Három típusát
különböztetik meg, a 6 hónapig
(Vinegra de Jerez), a 2 évig (Vinegra de Jerez Reserva), illetve
az 1 évtizedig érleltet (Vinegra de
Jerez Gran Reserva). A D.O.
(denominacion de origin) hivatott
mutatni, hogy eredeti sherryecettel állunk szemben.
• A rizsecet a világ egyik legôsibb
ecete, az ázsiai konyha gyakran
használt alapanyaga, melyet fermentált rizsbôl vagy rizsborból
állítanak elô biológiai úton. Alacsonyabb ecetsavtartalmú, mint
az európai ecetek, ezáltal
lágyabb ízû, zamata egyszerre
édes és sós. Több fajtája létezik,
a legközismertebb az áttetszô
fehér rizsecet, de kapható barna
és fekete fajtája is. Színét az

alapanyagául szolgáló rizs adja,
ezáltal íze is más és más lesz.
• Az ízesített ecet úgy készül,
hogy ételecethez, borecethez,
gyümölcsborecethez különféle
ízesítôanyagokat, és/vagy növényi kivonatokat, és/vagy engedélyezett adalékanyagokat adnak hozzá.
Az ecetekhez adható ízesítôanyagok
körébe tartoznak a gyümölcs- és zöldségfélék, gyümölcslé, gyümölcssûrítmény, friss vagy szárított fûszernövények, illetve kivonatai, cukor, méz,
konyhasó, illóolajok, aromák. Az egyik
legismertebb ízesített ecetfajta a tárkonyecet, amit kaporral és babérlevéllel
tesznek még ízletesebbé.
Az ecet felhasználásának különbözô módjai:
Az ecet, mint fûszer
Rengeteg ecetalapanyag létezik,
melyekbôl számos különféle, markánsan különbözô ízvilágú ecet készül,
amelyek mind-mind magukban hordozzák az alapanyagokra jellemzô ízés illatanyagokat. A jó minôségû, biológiai eljárással készült, sokszor akár
évekig érlelt ecetek elsôsorban fûszerek, és nem savanyítószerek.
Az eceteket önmagukban is
fogyaszthatjuk, azonban felhasználá-

suk fôként salátaöntetek, másnéven
dresszingek, valamint vinaigrette formájában történik.
A dresszingek olyan kísérô ételek,
melyeket a végtelenségig lehet variálni, gazdag ízvilágukkal átformálják
salátáinkat. Az öntetek egyik csoportja
az ecet-olaj dresszing, mely ecet,
növényi olajok (például olíva-, tökmag-,
dió-, szezám-, szôlômagolaj) és
zöldfûszerek keverékébôl áll.
A vinaigrette, más szóval francia
öntet a francia konyha alapöntete, alapszabálya, hogy 3 egység olajhoz 1 egység ecetet (bor- vagy balzsamecetet)
kell adni, az egyéb hozzávalók függvényében pedig bármeddig variálható.
Tipp:
A tápanyagban gazdag friss,
tavaszi zöldség- és salátaféléket
zsíros, energiadús öntet helyett
energiaszegény ecet-olaj öntettel
fogyasztva kisebb energiabevitelt
érünk el.
Az ecetek (különösen a bor- és gyümölcsecetek) azonban nem csak salátaöntetek, vinaigrette és húsok páclevének
összetevôi lehetnek, nagyon sokféleképpen felhasználhatóak. Ízesíthetünk velük
egyszerû elôételeket, de kitûnôek levesekhez, fôételekhez, izgalmasabbá tesz-

nek köreteket, desszerteket, pikánssá
varázsolnak különbözô mártásokat, krémeket és töltelékeket. Elég csak pár
csepp ízben és aromában harmonizáló
ecet, hogy megbolondítsuk a hagyományos fogásokat.
Tipp:
A selymes, lágy, telt aromájú
balzsamecet pár cseppje különlegessé teszi a vaníliafagylalt ízét. A
nyári gyümölcsszezonban pedig
eperre, ôszibarackra vagy sárgadinnyére csöpögtetve kivételes
ízélményt ad.
A mai magyar borecetgyártók többsége készít ivóecetet is, amit azért fejlesztettek ki, hogy könnyedén fogyasztható legyen az ecet a mindennapi étkezésekhez anélkül, hogy íze
problémát okozna a fogyasztónak.
Kísérletezzenek bátran a különféle
ecetekkel, fogyasszák egészséggel,
ízesítsék velük ételeiket, színesítsék
receptjeiket, kívánjuk, hogy minden
ecetcsepp egy élmény legyen!
Forrás: MDOSZ, Táplálkozási Akadémia Hírlevél — 2016. április. http://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2016/05/Taplalkozasi_Akademia_2016_04_Ecet_160502.pdf
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