Régóta az az érzésem, hogy a gyanútlan és önmagukat egészségtudatosnak valló honfitársainkkal szó szerint mindent
meg szeretnének „etetni” a különbözô internetes portálok és nôi magazinok, bulvárlapok és társaik… Természetesen
kevés szó esik ilyenkor egy-egy növény vagy „csoda”-élelmiszer bizonyított táplálkozás-élettani hasznáról, laboratóriumban mért tápanyagtartalmáról, viszont mindig körülveszi a pozícionált terméket egy „misztikus burok”, ami az eladást
hivatott ösztönözni. Biztosan nem könnyû eligazodni az élelmiszerek, vs. reform élelmiszerek útvesztôjében, de a szlogen itt is segíthet: „Kérdezze a (kezelôorvosa helyett) dietetikusát!” A mélyebbre kutató, egészségesen táplálkozni akaró
„egészségôrök” számára már biztosan nem titok, hogy a „reformnak” nevezett, vagy „újra felfedezett” élelmiszer-alapanyagok 300—400%-kal is drágábbak lehetnek, mint a nagyüzemileg termesztett, könnyen beszerezhetô alternatíváik.
Javaslom, hogy mindig „tisztítsuk meg” a vásárolni, felhasználni kívánt terméket a tudománytalan és misztikus kérgektôl
és vizsgáljuk meg, hasonlítsuk össze a valódi és mérhetô tápanyagtartalmuk révén az egyes termékeket.

A pszeudogabonák,
régmúlt korok feelingje…
A bevezetônek szánt soraim indokoltságát mi sem támasztja alá hitelesebben, mint az a tény, hogy az egyik
hetilap szerkesztôségétôl is kaptam
egy cikket véleményezésre a minap az
alábbi címmel: „Inkák aranya, a quinoa! Olyannyira egészséges, hogy
kutatóközpontban fogják vizsgálni,
miért?” Néhány perc kellett csupán
ahhoz, hogy nyugtázzam, a quinoa
nem más mint az amaránt, csak más
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néven. Az említett bulvárosra sikeredett cikkbôl megtudhatjuk azt a relevánsnak nem mondható információt is,
hogy „az összes gabonák anyjaként
tisztelt quinoát (Chenopodium quinoa)
olyan becsben tartották az inkák, hogy
évente hagyományosan a birodalom
uralkodója vetette el az elsô magvakat.
A spanyol hódítók betiltották, mert
pogány növénynek tartották, és arra
kényszerítették az inkákat, hogy helyette búzát termesszenek.” Egyébként a
növényt magyarul a köznyelvben disznóparéjként is hívják. Gondolom, ez az
elnevezés nem volt olyan jól csengô,
hívogató és erôs marketingeszköz,
mint az inkák nyelvén szédíteni az olvasóközönséget. Beltartalmi értékeit erôsen felmagasztalja a cikk, de konkrét
számadatokkal nem szolgál a cikk
szerzôje: „Köleshez hasonló magjainak semleges íze van, és igen egészséges: különösen gazdag káliumban,
magnéziumban, kalciumban, foszforban és vasban, ezenkívül B-vitaminokat, C- és E-vitamint, valamint karotint
is tartalmaz.” Maradjunk annyiban,
hogy az amaránt lehet alternatívája az
általunk megszokott gabonaféléknek,
jó fehérjeforrás és gluténmentes is.
Színesíthetjük vele az étrendünket, de

nincs benne semmi olyan csodás
elem vagy vegyület önmagában, ami
más egyéb gabonafélében, pszeudogabonában, egyéb élelmiszerekben,
vagy azok kombinációjában ne lenne
benne.
Természetesen a „közétkeztetési
rendelet” elôírásainak betartása során,
valamint a „változatossági mutató”
emelése kapcsán jól jöhet egy-egy
kuriózumnak számító köret, illetve új
étel bevezetése, de a felhasználhatóságuknak a fogyasztói csoportok heterogenitása, különbözô mértékû nyitottsága az új iránt épp úgy befolyással
van a pszeudogabonák felhasználhatóságára, mint az élelmezési forintkeret. Van nekünk, magyaroknak bôséges — könnyebben és olcsóbban elérhetô — választékunk gabonafélébôl,
nem feltétlenül kell a Bolíviában és
Peruban ôshonos növényt fogyasztanunk rendszeresen. Következzen egy
rövid áttekintés a leggyakoribb pszeudogabonákról.
Amaránt
Az amaránt igazából nem gabonanövény, de magjának a beltartalmi
értékei és konyhatechnológiai adottságai révén a gabonákkal együtt szokták

emlegetni. Jelentôs ásványianyag-,
vitamin- és értékes aminosav-tartalma
révén az étkezésünk szerves részévé
válhat, változatossá téve az elfogyasztott táplálékok körét.
Elkészítése: a nyers, egész mag
fôzve, enyhén fûszerezve köretként
kiválóan használható. A lisztje pedig a
kelt tésztákban 5—10%, egyéb esetekben 10—50%-ban helyettesítheti a
búzalisztet. Magjából ezen kívül pirított, puffasztott, pattogatott, extrudált
termékeket is elôállítanak, így szinte
minden gabonából készülô étel helyettesíthetô, illetve kiváltható amaránttal
is. A pattogatott amarántot müzlibe
vagy tejbe, joghurtba, pudingba is
keverhetjük. Készülhet még belôle ízletes levesbetét, töltelék, panír, sôt akár
édességek is. Egyébként a növény
levele a spenóthoz vagy a mángoldhoz hasonlóan készíthetô el levesnek
vagy fôzeléknek.

•

•

•

•
Tápanyagtartalma, tulajdonságai:
• Az amarántmag 100 grammja 374
kcal-t, 14,45 gramm (a többi
gabonaféléhez képest több) fehérjét, 66,17 gramm szénhidrátot,

•

6,51 gramm zsírt (ami jóval több a
gabonákhoz mérten) és jelentôs
mennyiségû, 15,2 gramm élelmirostot tartalmaz.
A nagy fehérjetartalom mellett
az esszenciális aminosavak
közül a kéntartalmú aminosavés a lizintartalom haladja meg a
többi gabonaféle értékeit.
Ásványi anyagok közül figyelemre méltó a benne található kálium-, kalcium-, foszfor-, magnézium-, cink- és vasmennyiség. A
vitaminok közül a B2-, B6-vitamin-szükségletünk fedezéséhez
járul hozzá elsôsorban.
Jótékony hatású például a csontritkulás megelôzésében, illetve
fehérje-, aminosav-, vastartalma
révén a vegetáriánusok menüjének tökéletes alkotóelemévé
válhat, segítve az esetleges
hiányállapotok elkerülését.
Élelmirost-tartalma a székrekedés megelôzését szolgálja.
Mivel nem tartalmaz gliadint, a
lisztérzékenyek étrendjébe is
betervezhetô, nagy könnyebbséget nyújtva számukra.

Bulgur
A bulgur valójában nem más mint
tört búza, emiatt búzatöretnek vagy
hazánkban a török éttermek révén
„török rizsnek” is nevezik. Leginkább a
török, arab konyha által kedvelt köret.
Mivel elôzetesen megpárolják, ezért
jóformán alig kell fôzni, 10—15 perc
alatt elkészül.
Elkészítése: fôzés helyett az is elegendô lehet, ha csak vízzel leforrázzuk.
A bulgur fôzve köreten kívül kiváló
még saláták alapanyagának, illetve
rakott, töltött zöldséges, húsos ételek
készítésekor a rizs helyettesítésére
vagy egy részének pótlására.
Hajdina
A hajdina, más néven pohánka
magja piramisra emlékeztetô formájú.
Növénytanilag nem tartozik a gabonák
csoportjába, nem rokona a kalászos
gabonáknak, elkészítési módja révén
viszont együtt szokás említeni velük,
akárcsak az amarántot. Szénhidrát-,
fehérje-, ásványianyag-, vitamin- és
élelmirost-tartalma igen értékes, ezért
Folytatás a 16. oldalon

Ragasztólapos lámpák
Minden repülô rovar (légy,
szúnyog, moly, szárnyashangya, darázs) ellen hatékony, esztétikus ragasztólapos rovarcsapdák. Minden lámpa tartozéka az UV
fénycsô és a ragasztólap.
Tökéletes megoldás teraszokra, lakásokba, akár hangulatfényként is funkcionál.
Vendéglátó- és ipari egységekben HACCP-elôírás a
rovarlámpák megléte.
Akció idôtartama: 2016. október 31-ig
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Köles
A köles egyike a legrégebb óta termesztett gabonaféléknek. Ásványianyag-, vitamin- és élelmirost-tartalma
révén a kiegyensúlyozott, egészségmegôrzô, vegyes étrend szerves
részét képezheti.
Elkészítése: a kölest kb. kétszeres mennyiségû vízben (vagy tejben)
15—20 perc alatt fôzhetjük meg. A
köles darájából kása, lisztjébôl akár
kenyér is készíthetô, búza- vagy rozsliszttel keverve. Felhasználható továbbá lepény- és palacsintasütésre.
Zöldségekkel dúsítva, párolva vagy
fôve pedig köretnek, rakott, töltött
ételekhez, vagdaltakhoz a rizs helyettesítésére, jó duzzadó képessége
miatt az ételek sûrítésére is alkalmas.

Folytatás a 15. oldalról
étrendünk színesebbé, változatosabbá tétele érdekében javasolt újból felfedeznünk ezt az egykor igen népszerû növényt.
Elkészítése: alapos mosás, leöblítés, válogatást követôen, miután eltávolítottuk az esetleges szennyezôdéseket,
kétszeres mennyiségû, sóval, esetleg
fûszerekkel ízesített vízben fôzzük meg.
Közben ne, vagy csak óvatosan kevergessük, nehogy összetörjük a szemeket. Elsôsorban kásaként fogyasztják.
Pörkölt magját megôrölve palacsinta
vagy akár tészta is készíthetô belôle.
Töltött, rakott fôzelékek és húsok, fasírtok esetében a rizs helyettesítésére
vagy kiegészítésére használható. A zöld
növény és a levélliszt, a rutin (bioflavonoid) elôállításának jó alapanyaga. A
levélliszt használatos élelmiszerek (pl.
zöldtea, fagylalt, kenyér) rutintartalmának kiegészítéséhez, illetve antioxidáns
hatású adalékanyag lehet egyes nagy
zsírtartalmú élelmiszerek eltarthatósági
idôtartamának növelésére.

•

•
Tápanyagtartalma, tulajdonságai:
• A hajdina számos tekintetben —
elsôsorban tápanyagtartalma
révén — elônyösebbnek tekinthetô a fényezett rizsnél.
• A hajdina lizin-, metionin- és
arginintartalma meghaladja a
búzáét, így a vegetáriánus étrendben is jól alkalmazható egyéb
gabonákkal, magvakkal dúsítva.
• A hajdina termése és levele nagy
mennyiségben tartalmaz rutint
(P-vitamint vagy antipermeabilitási faktor, amely a polifenolokhoz tartozó bioflavonoid),
amely a C-vitaminnal együtt a
kötôszöveti kollagén anyagcseréjéhez szükséges.
• Erôsíti a hajszálerek falát,
csökkenti azok áteresztô képességét. Ezáltal érbetegségek,

•

•

magas vérnyomás megelôzésére, kezelésére alkalmazható.
Mivel az amaránthoz hasonlóan
gliadinmentes, ezért a lisztérzékenységben szenvedôk ételeinek készítéséhez is alkalmas,
ezzel bôvítve a részükre ajánlott
alapanyagok körét.
A flavonoidtartalma révén javasolható a szív- és érrendszeri
betegségek, élelmirost-tartalma
révén pedig a székrekedés és
bélrendszeri daganatok megelôzésére, a cukorbetegek étrendjében, valamint emelkedett
koleszterin-, vérzsírszint esetén,
annak megelôzésére is.
A hántolt hajdina 100 grammjában 341 kcal, 9,77 gramm
fehérje, 71,3 gramm szénhidrát,
1,73 gramm zsír és 3,7 gramm
élelmirost (a hántolatlanban
közel 25 gramm) található.
Ásványi anyagok tekintetében
kálium-, foszfor-, magnéziumés nikkeltartalma emelhetô ki.
Vitaminok közül pedig a valódi
gabonákra jellemzôen a B1- és
B2-, E-vitamin forrásának tekinthetô.

Kuszkusz
A kuszkuszt originálisan durumbúzából állítják elô, kézzel sodorva az
enyhén benedvesített, belisztezett

durum búzadarából. A szemek mérete
az egészen aprótól akár a zöldborsó
nagyságáig is terjedhet. Nálunk az
apró szemû a legelterjedtebb (tarhonya méretû). Emellett készülhet más
gabonákból is, például árpából, kölesbôl, kukoricából, árpacsírából vagy
akár kenyérmorzsából is.
Elkészítése: mivel a kuszkusz már
kapható elôfôzött változatban is, ezért
érdemes ezt választanunk, így nem
kell hosszasan gôzölni, hogy megpuhuljon, ez a változata igen hamar
(néhány perc alatt) elkészíthetô. A
fôzés során térfogata a többszörösére
duzzad. A kuszkuszból készülhet ezen
kívül levesbetét, köret, saláta vagy
akár töltelék, akárcsak a rizsbôl vagy a
kölesbôl, bulgurból. Elképzelhetô
sósan és édesen is, egy-egy étel jellege szerint.
Gyuricza Ákos dietetikus (BSc),
okleveles táplálkozástudományi
szakember (MSc),
élelmezés- és táplálkozásegészségügyi szakértô
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